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FprEN 60376:2018 
Specificaţie pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de sulf 
(SF6) şi gazelor complementare folosite în mixturile ei, 
pentru utilizare în echipamente electrice 
dea: 2018-04-27 
 
U11 ÎNCERCĂRI MECANO-CLIMATICE PENTRU 
APARATURA ELECTROTEHNICĂ 
 
EN 60068-2-64:2008/prA1:2018 
Încercări de mediu. Partea 2-64: Încercări. Încercare Fh: 
Vibraţii aleatorii de bandă largă şi ghid 
dea: 2018-06-22 
 
prEN 60068-2-85:2018 
Încercări de mediu. Partea 2-85: Încercări. Încercarea 85: 
Vibraţie, replicare de lungă durată 
dea: 2018-06-15 
 
FprEN 60695-6-2:2018 
Încercări privind riscurile de foc. Partea 6-2: Opacitatea 
fumului. Importanţa şi rezumatul metodelor de încercare 
dea: 2018-05-11 
 
FprEN 60721-2-4:2018 
Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-4: Condiţii de 
mediu prezente în natură. Radiaţia solară şi temperatura 
dea: 2018-05-04 
 
U12 FIABILITATE 
 
FprEN 62853:2018 
Dependabilitatea sistemelor deschise 
dea: 2018-05-11 
 
U15 ALIAJE MAGNETICE 
 
FprEN 60404-6:2018 
Materiale magnetice. Partea 6: Metode de măsurare a 
proprietăţilor magnetice ale materialelor metalice magnetice 
şi a pulberilor magnetice moi, în domeniul de frecvenţe de la  
20 Hz până la 200 kHz, pe epruvete în formă de tor 
dea: 2018-04-20 
 
U20 SUPRACONDUCTIBILITATE 
 
FprEN 61788-23:2018 
Supraconductivitate. Partea 23: Măsurarea ratei rezistenţei 
reziduale. Rata rezistenţei reziduale a supraconductoarelor 
de Nb 
dea: 2018-04-20 
 
U93 FACTORI DE RISC ÎN DOMENIUL 
ELECTROMAGNETIC 
 
prEN 62311:2018 
Evaluarea echipamentelor electrice şi electronice în funcţie 
de restricţiile privind expunerea corpului uman la câmpuri 
electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) 
dea: 2018-06-15 
V03 ELECTROACUSTICĂ ŞI ULTRASUNETE 
 
prEN 60565-2:2018 
Acustică submarină. Hidrofoane. Etalonarea hidrofoanelor 
Partea 2: Proceduri pentru etalonarea în banda de frecvenţe 

joase 
dea: 2018-06-08 
 
V04 TRANSFORMATOARE DE MĂSURARE 
 
FprEN 61869-14:2018 
Transformatoare de măsură. Partea 14: Prescripţii particulare 
pentru transformatoare de curent CC 
dea: 2018-05-11 
 
FprEN 61869-15:2018 
Transformatoare de măsură. Partea 15: Prescripţii particulare 
pentru transformatoare de tensiune CC 
dea: 2018-05-11 
 
V06 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE 
 
FprEN 60384-26:2018 
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. 
Partea 26: Specificaţie intermediară. Condensatoare 
electrolitice fixe cu aluminiu cu electrolit solid din polimer 
conductor 
dea: 2018-04-20 
 
V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU 
TELECOMUNICAŢII 
 
prEN 61169-61:2018 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 61: Specificaţie 
intermediară referitoare la conectoare coaxiale pentru R.F. 
cu diametru interior al conductoarelor exterioare de 9,5 mm 
cu blocare prin cuplare rapidă, seriile Q4.1-9.5 
dea: 2018-06-01 
 
prEN 63137-1:2018 
Conectori de radiofrecvență de încercare standard Partea 1: 
Specificație generică. Cerințe generale și metode de 
încercare 
dea: 2018-06-01 
 
prEN 63138-1:2018 
Conectori pentru canale de frecvență multi-radio. Partea 1: 
Specificație generică. Cerințe generale și metode de 
măsurare 
dea: 2018-06-01 
 
 
V09 SEMICONDUCTOARE 
 
prEN 62433-1:2018 
Modelare EMC IC. Partea 1: Cadrul general de modelare 
dea: 2018-05-25 
 
FprEN 62435-4:2018 
Componente electronice. Depozitarea pe termen lung a 
dispozitivelor electronice semiconductoare. Partea 4: Stocare 
dea: 2018-05-11 
 
FprEN 62969-4:2018 
Dispozitive semiconductoare. Interfețe semiconductoare 
pentru autovehicule. Partea 4: Metoda de evaluare a 
interfeței de date pentru senzorii autovehiculelor 
dea: 2018-05-11 
 
V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE 



 
prEN 60068-2-82:2018 
Încercări de mediu. Partea 2-82: Încercări. Încercare Tx: 
Metode de încercare a "mustăţilor" pentru componente 
electrice şi electronice 
dea: 2018-06-22 
 
prEN 60512-23-3:2018 
Componente electromecanice pentru echipamente 
electronice. Proceduri pentru încercări de bază şi metode de 
măsurare. Partea 23-3: Încercarea 23c: Eficacitatea ecranării 
conectoarelor şi accesoriilor 
dea: 2018-06-15 
 
V12 DISPOZITIVE MAGNETICE 
 
prEN 63093-13:2018 
Miezuri de ferită. Orientări privind dimensiunile și limitele 
neregulilor de suprafață. Partea 13: Miezuri PQ 
dea: 2018-06-22 
 
V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE 
 
EN 60601-2-43:2010/prA2:2018 
Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de 
securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate 
cu raze X pentru proceduri intervenţionale 
dea: 2018-05-25 
 
EN 60601-2-54:2009/FprA2:2018 
Aparate electromedicale. Partea 2-54: Cerinţe particulare de 
securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate 
cu raze X utilizate pentru radiografie şi radioscopie 
dea: 2018-05-04 
 
V16 REGULATOARE DE PROCES 
 
FprEN 61987-92:2018 
Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi 
elemente de date în cataloagele de echipamente de proces. 
Partea 92: Liste de proprietăţi (LOP) ale echipamentului de 
măsurare pentru schimbul electronic de date. Aspect LOP 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 62443-3-2:2018 
Securitatea pentru sisteme de automatizare industrială şi 
control. Partea 3-2. Evaluarea riscului de securitate și 
proiectarea sistemului 
dea: 2018-06-01 
 
prEN 62769-150-1:2018 
Integrarea dispozitivelor de câmp (FDI). Partea 150-1: 
Profiluri. ISA100.11a 
dea: 2018-06-22 
 
V17 ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRONICE 
 
EN 61010-031:2015/FprA1:2018 
Reguli de securitate pentru echipamentul electric de 
măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de 
securitate pentru ansamblu sondă manuală de măsurare şi 
încercare electrică 
dea: 2018-04-20 
 
 
 
prEN 61010-2-010:2018 
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de 
măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe 
particulare pentru echipamente de laborator utilizate pentru 

încălzirea materialelor 
dea: 2018-06-15 
 
prEN 61010-2-012:2018 
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de 
măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-012: Cerinţe 
particulare pentru echipamente de încercări climatice şi de 
mediu şi alte echipamente de condiţionare climatică 
dea: 2018-06-15 
 
V20 SECURITATEA RADIAŢIEI ŞI ECHIPAMENTE LASER 
 
prEN 50689:2018 
Siguranța produselor laser. Cerințe particulare pentru 
produsele cu laser destinate consumatorilor 
dea: 2018-05-25 
 
V21 SISTEME DE ALARMĂ 
 
FprEN 62676-5:2018 
Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicații de 
securitate. Partea 5: Specificaţii de date şi performanţa 
calităţii imaginii pentru dispozitivele camerei 
dea: 2018-05-04 
 
V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE 
 
EN 62446-1:2016/FprA1:2018 
Sisteme fotovoltaice (PV). Cerinţe pentru încercări, 
documentaţie şi mentenanţă. Partea 1: Sisteme conectate la 
reţea. Documentaţie, încercări de punere în funcţiune şi 
inspecţie 
dea: 2018-05-11 
 
V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - 
VIZUALE 
 
CLC/FprTR 50600-99-2:2018 
Tehnologia informaţiei. Instalaţii şi infrastructuri pentru centre 
de prelucrare a datelor. Partea 99-2: Practici recomandate 
pentru sustenabilitatea mediului 
dea: 2018-06-01 
 
CLC/FprTR 50600-99-3:2018 
Tehnologia informaţiei. Instalaţii şi infrastructuri pentru centre 
de prelucrare a datelor. Partea 99-3: Ghid pentru aplicarea 
seriei EN 50600 
dea: 2018-06-01 
 
V28 FIBRE OPTICE 
 
FprEN 60794-4:2018 
Cabluri cu fibre optice. Partea 4: Specificaţie intermediară. 
Cabluri optice aeriene de-a lungul liniilor electrice de 
distribuţie a energiei 
dea: 2018-05-04 
 
FprEN 61755-6-2:2018 
Dispozitive de interconectare şi componente pasive pentru 
fibră optică. Interfeţe optice de conectare pentru fibre optice. 
Partea 6-2: Conectarea fibrelor cu contact fizic multimod cu 
diametru al mizului de 50,0 µm. Aplicaţie pentru un conector 
de referinţă neunghiular, la ungimea de undă de 850nm 
utilizând numai fibre tradiţionale A1a de atenuare a 
macrocurburilor 
dea: 2018-04-20 
 
prEN 62496-4-1:2018 
Plăci cu circuite optice. Standarde de interfaţă. Partea 4-1: 



Ansamblul OCB cu ghidaj de undă terminat folosind 
conectori PMT 
dea: 2018-06-22 
 
FprEN 63032:2018 
Dispozitive de interconectare a fibrelor optice şi componente 
pasive. Filtre de bandă cu fibră optică tuneabilă. Specificație 
generică 
dea: 2018-04-27 
 
W02 TURBINE: Hidraulice, cu abur, eoliene şi energia 
marină 
 
prEN 60045-1:2018 
Turbine cu abur. Partea 1: Specificaţii 
dea: 2018-06-08 
 
prEN 61400-26-1:2018 
Turbine eoliene. Partea 26-1: Disponibilitatea sistemelor de 
generare a energiei eoliene 
dea: 2018-06-22 
 
W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ 
 
CLC/FprTS 50238-3 
Aplicaţii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant şi 
sistemele de detectare a trenului. Partea 3: Compatibilitatea 
cu numărătoarele de osii 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 50668 
Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare și control pentru 
sistemele feroviare urbane non-UGTMS 
dea: 2018-06-15 
 
W06 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
 
prEN 62271-109:2018 
Aparataj de înaltă tensiune. Partea 109: Întreruptoare pentru 
comutarea bateriilor de condensatoare serie de curent 
alternativ 
dea: 2018-06-15 
 
W08 CABLURI ELECTRICE 
 
prHD 605 S3 
Cabluri electrice. Metode de încercări suplimentare 
dea: 2018-06-08 
 
EN 60811-501:2012/FprA1:2018 
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de 
încercări pentru materiale nemetalice. Partea 501: Încercări 
mecanice. Încercări pentru determinarea proprietăţilor 
mecanice ale amestecurilor pentru izolaţii şi mantale 
dea: 2018-05-04 
 
W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE 
 
FprEN 62477-2:2018 
Cerinţe de securitate pentru sisteme şi echipamente 
electronice de conversie a puterii. Partea 2: Convertizoare 
electronice de putere între 1000 V în curent alternativ sau 
1500 V în curent continuu şi 26 kV în curent alternativ sau  
54 kV în curent continuu 
dea: 2018-05-04 
 
W11 ACCESORII ELECTRICE 
 
prEN 61020-1:2018 
Întreruptoare electromecanice pentru echipamente electrice 

şi electronice. Partea 1: Specificaţie generică 
dea: 2018-06-22 
W19 DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE 
 
prEN 60099-6:2018 
Descărcătoare. Partea 6: Descărcătoare care conțin atât 
structuri eclatoare serie cât și paralele. Tensiune de sistem 
de 52 kV și mai mică 
dea: 2018-06-22 
 
W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ 
 
prEN 60317-0-8:2018 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de 
bobinaj. Partea 0-8: Prescripţii generale. Conductor 
rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de 
sticlă cu poliester, impregnate sau neimpregnate cu lac sau 
răşină 
dea: 2018-05-25 
 
W24 SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ 
 
EN 62351-3:2014/FprA1:2018 
Managementul sistemelor energetice şi schimbul de 
informaţii asociat -Securitatea comunicaţiilor şi datelor. 
Partea 3: Securitatea reţelelor şi sistemelor de comunicaţii. 
Profile care includ TCP/IP 
dea: 2018-04-20 
 
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
 
prEN 61591:2018 
Aparate de extragere a fumului de gătit. Metode de măsurare 
a performanţelor 
dea: 2018-06-22 
 
W27 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII 
 
prHD 60364-8-1:2018 
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 8-1: Eficienţă 
energetică 
dea: 2018-06-15 
 
W30 LUCRĂRI SUB TENSIUNE 
 
FprEN 60900:2018 
Lucrări sub tensiune. Scule de mână pentru utilizare până la  
1 000 V, în curent alternativ şi 1 500 V, în curent continuu 
dea: 2018-05-11 
 
W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ TENSIUNE 
 
prEN 60947-9-1:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Sisteme active de atenuare a 
defecțiunilor la arc. Partea 9-1: Dispozitive de stingere a 
arcului 
dea: 2018-06-22 
 
Z99 NEDETERMINAT 
 
prEN 60255-1:2018 
Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 1: 
Prescripţii comune 
dea: 2018-06-15 
 
FprEN 62862-3-2:2018 
Centrale electrice termice solare. Partea 3-2: Sisteme și 
componente. Cerințe generale și metode de încercare pentru 



colectoarele parabolice de mari dimensiuni 
dea: 2018-05-11 


