
Standarde aprobate in luna aprilie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR 13576:2018 Mixturi asfaltice stocabile. Specificaţii de material

2 SR CEN/TR 15193-
2:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 2: 
Explicaţia şi justificarea EN 15193-1, Modul M9

3 SR CEN/TR 15232-
2:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 
15232-1:2015. Module M10-4,5,6,7,8,9,10

4 SR CEN/TS 13598-
3:2018 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de 
evacuare îngropate, fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), 
polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 3: Ghid pentru evaluarea conformităţii

5 SR CEN/TS 14966:2018 Plăci pe bază de lemn. Metode indicative de încercare pe epruvete de dimensiuni 
mici pentru anumite proprietăţi mecanice

6 SR EN 10263-1:2018 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la 
rece. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

7 SR EN 10263-2:2018 
Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la 
rece. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor care nu sunt destinate unui 
tratament termic după prelucrarea la rece

8 SR EN 10263-3:2018 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la 
rece. Partea 3: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor destinate cementării

9 SR EN 10263-4:2018 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la 
rece. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor pentru călire şi revenire

10 SR EN 10263-5:2018 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la 
rece. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor inoxidabile

11 SR EN 12102-1:2018 

Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcit lichide, pompe de căldură, răcitoare 
industriale şi dezumidificatoare cu compresor antrenat prin motor electric. 
Determinarea nivelului de putere acustică Partea 1: Aparate de condiţionat aerul, 
grupuri de răcit lichide, pompe de căldură pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor, 
grupuri de răcit lichide şi răcitoare industriale

12 SR EN 12440:2018 Piatră naturală. Criterii de denumire

13 SR EN 12627:2018 Robinetărie industrială. Capete pentru sudură pentru robinete de oţel

14 SR EN 12681-1:2018 Turnătorie. Examinare radiografică. Partea 1: Tehnici cu film

15 SR EN 12681-2:2018 Turnătorie. Examinare radiografică. Partea 2: Tehnici cu detectoare digitale

16 SR EN 12697-13:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 13: Măsurarea temperaturii

17 SR EN 12697-23:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 23: Determinarea rezistenţei la 
tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase

18 SR EN 12791+A1:2018 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfectante chirurgicale pentru mâini. 
Metode de testare şi cerinţe (fază 2/etapă 2)

19 SR EN 13032-2:2018 
Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale 
lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de 
muncă interioare şi exterioare

20 SR EN 13126-8:2018 
Feronerie pentru clădiri. Feronerii pentru ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 8: 
Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerie oscilo-basculantă, basculant-
oscilantă şi pivotantă

21 SR EN 13227:2018 Pardoseli de lemn. Produse de parchet lamelar masiv

22 SR EN 13277-8:2018 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 8: Cerinţe şi metode de 
încercare suplimentare pentru protectori ai feţei, pentru karate

23 SR EN 13284-1:2018 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. 
Partea 1: Metoda gravimetrică manuală

24 SR EN 13284-2:2018 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. 
Partea 2: Sisteme automate de măsurare

25 SR EN 13306:2018 Mentenanţă. Terminologia mentenanţei



26 SR EN 13368-2:2018 
Îngrăşămimte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin 
cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu [oo] EDDHA, [oo] EDDHMA şi 
HBED sau a cantităţii de agenţi de chelare prin cromatografie cu perechi de ioni

27 SR EN 13588:2018 Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Determinarea coeziunii lianţilor bituminoşi cu metoda 
pendulului

28 SR EN 14058:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii 
cu temperaturi scăzute

29 SR EN 1406:2018 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. 
Amidonuri modificate

30 SR EN 14069:2018 Amendamente minerale bazice. Denumiri, specificaţii şi etichetare

31 SR EN 14450:2018 Unităţi de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi metode de încercare 
pentru determinarea rezistenţei la efracţie. Dulapuri de securitate

32 SR EN 1451-1:2018 
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru evacuarea apelor menajere şi 
uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul structurii clădirilor. 
Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem

33 SR EN 15193-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: 
Specificaţii, Modul M9

34 SR EN 15316-5:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al 
eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare aferente instalaţiilor de încălzire 
şi de apă caldă de consum (nu de răcire), Modulele M3-7, M8-7

35 SR EN 15507:2018 Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Încercări comparative 
pentru diferite calităţi de polietilenă

36 SR EN 15534-
1+A1:2018 

Compozite realizate din materiale celulozice şi termoplastice (de obicei denumite 
compozite polimerice din lemn (WPC) sau compozite din fibre naturale (NFC)). 
Partea 1: Metode de încercare pentru caracterizarea compuşilor şi produselor

37 SR EN 15643-5:2018 
Dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcţii. Evaluarea dezvoltării durabile a 
clădirilor şi a lucrărilor de inginerie civilă. Partea 5: Cadru metodologic pentru 
principiile şi cerinţele specifice ale lucrărilor de inginerie civilă

38 SR EN 15882-
1+A1:2018 

Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc. 
Partea 1: Conducte

39 SR EN 16766:2018 Solvenţi de origine biologică. Cerinţe şi metode de încercare

40 SR EN 16798-13:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul sistemelor de 
răcire. Producere

41 SR EN 16798-9:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9: Metode de calcul 
pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). 
Generalităţi

42 SR EN 16866:2018 
Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Determinarea simultană a grosimii şi 
a potenţialului de electrod ale straturilor individuale din depunerile multistrat de 
nichel (încercarea STEP)

43 SR EN 16973:2018 Vehicule rutiere pentru transport combinat. Semiremorcă. Transbordare verticală

44 SR EN 1870-6:2018 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: 
Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc

45 SR EN 1907:2018 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. 
Terminologie

46 SR EN 2346-005:2018 
Serie aerospaţială. Cabluri electrice rezistente la foc. Temperaturi de funcţionare 
cuprinse între - 65 °C şi 260 °C. Partea 005: Familia DW, cablu unipolar marcabil 
cu laser UV şi ansamblu multipolar Greutate mica. Standard de produs

47 SR EN 2997-006:2018 

Serie aerospaţială. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat rezistent 
sau nerezistent la foc, temperatură de utilizare - 65 °C până la 175 °C continuu, 
200 °C continuu, vârfuri de 260 °C. Partea 006: Conector mamă, ermetic, cu fixare 
prin contrapiuliţă Standard de produs 

48 SR EN 300 973 
V8.0.1:2018 

Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Vorbire la jumătatea vitezei. 
Detectorul activităţii vocale (VAD) pentru canalele de trafic vocale la jumătatea 
vitezei. (GSM 06.42 versiune 8.0.1 lansare 1999)

49 SR EN 300 979 
V8.0.1:2018 

Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Control în bandă al 
transcodoarelor îndepărtate şi adaptoare de viteză pentru canalele de trafic la 
jumătatea vitezei. (GSM 08.61 versiune 8.0.1 lansare 1999) 

50 SR EN 301 001-1 
V1.2.2:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de barare a 
apelului de ieşire (OCB). Protocolul Sistemului Nr.1 de semnalizare a abonatului 
digital (DSS1). Partea 1: Specificaţia protocolului

51 SR EN 301 001-2 
V1.2.2:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de barare a 
apelului de ieşire (OCB). Protocolul Sistemului Nr.1 de semnalizare a abonatului 
digital (DSS1). Partea 2: Declaraţia de Conformitate a Implementării Protocolului 



(PICS) specificaţie proformă

52 SR EN 301 001-3 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de barare a 
apelului de ieşire (OCB). Protocolul Sistemului Nr.1 de semnalizare a abonatului 
digital (DSS1). Partea 3: Specificaţia pentru utilizator referitoare la structura şi 
scopul setului de încercări (TSS&TP)

53 SR EN 301 001-4 
V1.1.4:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de barare a 
apelului de ieşire (OCB). Protocolul Sistemului Nr.1 de semnalizare a abonatului 
digital (DSS1). Partea 4: Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a 
proformei pentru informaţia suplimentară privind implementarea parţială a 
protocolului pentru încercare (PIXIT) pentru utilizator

54 SR EN 301 001-5 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de barare a 
apelului de ieşire (OCB). Protocolul Sistemului Nr.1 de semnalizare a abonatului 
digital (DSS1). Partea 5: Specificaţia structurii setului de teste şi a scopurilor 
testelor (TSS şi TP) pentru reţea

55 SR EN 301 001-6 
V1.1.4:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de barare a 
apelului de ieşire (OCB). Protocolul Sistemului Nr.1 de semnalizare a abonatului 
digital (DSS1). Partea 6: Setul de teste teoretice (ATS) şi specificaţia formei 
informaţiilor suplimentare necesare testării implementării parţiale a protocolului 
(PIXIT) pentru reţea

56 SR EN 301 002-4 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de 
securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digitală de 
abonat (DSS1). Partea 4: Specificaţia proformei pentru setul abstract de teste 
(ATS) şi pentru informaţia suplimentară pentru testarea implementării parţiale a 
protocolului (PIXIT) pentru utilizator

57 SR EN 301:2018 Adezivi de natură fenolică şi aminoplastă pentru structuri portante de lemn. 
Clasificare şi cerinţe de performanţă

58 SR EN 302 054 
V2.2.1:2018 

Auxiliare meteorologice (Met Aids) Radiosonde a fi utilizate în domeniul de 
frecvenţă de la 400,15 MHz până la 406 MHz cu niveluri de putere ajungând până la 
200 mW. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio

59 SR EN 304:2018 Cazane de încălzire. Reguli de încercare pentru cazanele echipate cu arzătoare cu 
pulverizare, care utilizează combustibil lichid

60 SR EN 305 200-2-1 
V1.1.1:2018 

Acces, Terminale, Transmisie şi Multiplexare (ATTM). Managementul energiei. 
Infrastructuri operaţionale. KPI-uri globale. Partea 2: Cerinţe specifice. Sub-Partea 
1: Locaţii TIC

61 SR EN 305 200-3-1 
V1.1.1:2018 

Acces, Terminale, Transmisie şi Multiplexare (ATTM). Managementul energiei. 
Infrastructuri operaţionale. KPI-uri globale. Partea 3: Locaţii TIC. Sub-Partea 1: 
DCEM

62 SR EN 342:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva frigului

63 SR EN 3475-707:2018 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare aeronautică. Metode de 
încercare. Partea 707: Stabilitate a răsucirii

64 SR EN 3904:2018 Serie aerospaţială. Şaibe, pentru sârmă de siguranţare, de aliaj de aluminiu, 
anodizat

65 SR EN 4652-002:2018 Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. Partea 
002: Specificare a performanţelor

66 SR EN 4652-222:2018 
Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. Partea 
222: Tip 2, interfaţă TNC. Versiune cu sertizare. Priză cu flanşă pătrată. Standard 
de produs

67 SR EN 4652-320:2018 Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. Partea 
320: Tip 3, interfaţă N. Versiune cu sertizare. Fişă dreaptă. Standard de produs

68 SR EN 4652-321:2018 
Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. Partea 
321: Tip 3, interfaţă N. Versiune de asamblare prin sertizare. Fişă în unghi drept. 
Standard de produs

69 SR EN 4652-322:2018 
Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. Partea 
322: Tip 3, interfaţă N. Versiune cu sertizare. Priză cu flanşă pătrată. Standard de 
produs

70 SR EN 4674-004:2018 
Serie aerospaţială. Cabluri electrice, instalare. Bucşă de protecţie ecranată (EMI) 
autoînfăşurabilă. Partea 004: Bucşă deschisă. Utilizare externă. Protecţie EMI 10 kA 
Domeniu de temperatură - 65 °C până la 200 °C. Standard de produs

71 SR EN 4702-02:2018 
Serie aerospaţială. Sisteme de prindere cu demontare rapidă pentru aplicaţii 
nestructurale şi acoperiri interioare. Partea 02: Combinaţie clemă de prindere şi 
ştift

72 SR EN 4702-03:2018 
Serie aerospaţială. Sisteme de prindere cu demontare rapidă pentru aplicaţii 
nestructurale şi acoperiri interioare. Partea 03: Ştift pentru demontare şi blocare 
rapidă



73 SR EN 4702-04:2018 Serie aerospaţială. Sisteme de prindere cu demontare rapidă pentru aplicaţii 
nestructurale şi acoperiri interioare. Partea 04: Clemă

74 SR EN 4702-05:2018 Serie aerospaţială. Sisteme de prindere cu demontare rapidă pentru aplicaţii 
nestructurale şi acoperiri interioare. Partea 05: Şaibă de reţinere

75 SR EN 4708-104:2018 
Serie aerospaţială. Manşoane termocontractabile, de joncţiune, izolare şi 
identificare. Partea 104: Fluorură de poliviniliden semirigidă. Temperatură de 
utilizare de la -55 °C până la 175 °C. Standard de produs

76 SR EN 50180-
3:2016/A1:2018 

Treceri izolate de la 1 kV până la 52 kV şi de la 250 A până la 3,15 kA pentru 
transformatoare umplute cu lichid electroizolant. Partea 3: Prescripţii referitoare la 
fixările trecerilor izolate

77 SR EN 50288-12-1:2018 

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi 
analogice şi numerice. Partea 12-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri 
ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 2 000 MHz. Cabluri orizontale şi 
verticale în clădiri

78 SR EN 50341-2-
13:2017/A1:2018 

Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-13: 
Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru ITALIA (pe baza EN 50341-1:2012)

79 SR EN 50625-2-3:2018 

Cerinţe de colectare, logistica şi tratament pentru deşeuri de echipamente electrice 
sau electronice (DEEE). Partea 2-3: Cerinţe de tratament pentru echipamentele de 
schimb de temeperatură şi alte DEEE care conţin fluorocarburi volatile şi/sau 
hidrocarburi volatile

80 SR EN 50657:2018 Aplicaţii feroviare. Aplicaţii pentru material rulant. Software la bordul materialului 
rulant

81 SR EN 55016-2-
1:2014/A1:2018 

Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat perturbaţiile radio şi 
imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1: Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a 
imunităţii. Măsurările perturbaţiilor conduse

82 SR EN 60077-2:2018 Aplicaţii feroviare. Echipament electric pentru material rulant. Partea 2: 
Componente electrotehnice. Reguli generale

83 SR EN 60137:2018 Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000 V

84 SR EN 6018:2018 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale metalice. Determinarea 
densităţii prin metoda deplasării

85 SR EN 60286-1:2018 Pregătirea componentelor electronice pentru operaţii automatizate. Partea 1: 
Ambalarea componentelor cu terminale axiale pe benzi continue

86 SR EN 
60310:2016/AC:2018 

Aplicaţii feroviare. Transformatoare de tracţiune şi bobine de reactanţă la bordul 
materialului rulant

87 SR EN 6049-008:2018 

Serie aerospaţială. Cabluri electrice, instalare. Manşoane de protecţie din fibre 
meta-aramidice. Partea 008: Manşoane de protecţie ecranate (EMI) auto-
înfăşurabile cu tresă de cupru nichelat, flexibile după montare, temperatură de 
utilizare de la - 55 °C până la 200 °C. Standard de produs

88 SR EN 6059-303:2018 Serie aerospaţială. Cabluri electrice, instalaţii. Manşoane de protecţie. Metode de 
încercare. Partea 303: Rezistenţă la fluide

89 SR EN 60679-1:2018 Oscilatoare piezoelectrice, dielectrice şi electrostatice cu asigurarea calităţii. Partea 
1: Specificaţie generică

90 SR EN 60728-13-1:2018 
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de 
radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 13-1: Extindere a lărgimii de 
bandă pentru semnale radiodifuzate pe reţele FTTH

91 SR EN 61000-4-12:2018 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-12: Tehnici de încercare şi 
măsurare. Încercări de imunitate la unde sinusoidale puternic amortizate

92 SR EN 61191-4:2018 Plăci imprimate echipate. Partea 4: Specificaţie intermediară. Cerinţe pentru 
ansambluri cu terminale sudate

93 SR EN 61215-
2:2017/AC:2018 

Module fotovoltaice (PV) pentru aplicaţii terestre. Calificarea concepţiei şi 
omologare. Partea 2: Proceduri de încercare

94 SR EN 6128:2018 Serie aerospaţială. Bolţ orb, cu cap frezat la 100 grade, de înaltă rezistenţă

95 SR EN 61360-1:2018 Tipuri standardizate de elemente de date cu plan de clasificare asociat. Partea 1: 
Definiţii. Principii şi metode

96 SR EN 61391-
1:2007/A1:2018 

Ultrasunete. Scanere cu impuls şi ecou. Partea 1: Tehnici pentru etalonarea 
sistemelor de măsurare spaţială şi măsurarea răspunsului funcţiei de dispersie 
punctuală a sistemului

97 SR EN 61400-25-1:2018 
Sisteme eoliene de generare a energiei electrice. Partea 25-1: Comunicaţii pentru 
supravegherea şi comanda centralelor eoliene - Descriere generală a principiilor şi 
modelelor

98 SR EN 61745:2018 Procedură de analiză a imaginii de extremitate pentru etalonarea dispozitivelor de 
încercare a geometriei fibrelor optice



99 SR EN 61784-3-13:2018 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 3-13: Magistrale de câmp pentru 
securitate funcţională. Specificaţii suplimentare pentru CPF 13

100 SR EN 61784-3-17:2018 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 3-17: Magistrale de câmp pentru 
securitate funcţională. Specificaţii suplimentare pentru CPF 17

101 SR EN 61784-3-2:2018 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 3-2: Magistrale de câmp pentru 
securitate funcţională. Specificaţii suplimentare pentru CPF 2

102 SR EN 61784-3-3:2018 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 3-3: Magistrale de câmp pentru 
securitate funcţională. Specificaţii suplimentare pentru CPF 3

103 SR EN 61784-3-8:2018 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 3-8: Magistrale de câmp pentru 
securitate funcţională. Specificaţii suplimentare pentru CPF 8

104 SR EN 61788-22-1:2018 Supraconductivitate. Partea 22-1: Dispozitive electronice supraconductoare. 
Specificaţie generică pentru senzori şi detectoare

105 SR EN 61810-
1:2015/AC:2018 Relee electromecanice elementare. Partea 1: Prescripţii generale şi de securitate

106 SR EN 61970-452:2018 Interfaţa programului de aplicaţii pentru sisteme de management al energiei. (EMS-
API). Partea 452: Profilurile modelului CIM de reţea de transmisie statică

107 SR EN 62271-1:2018 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1: Specificaţii comune pentru aparataj de curent 
alternativ

108 SR EN 62321-
4:2015/A1:2018 

Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 4: Mercur în 
polimeri, metale şi electronice prin CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES şi ICP-MS

109 SR EN 62439-
1:2010/A2:2018 

Reţele de comunicaţii industriale. Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate. 
Partea 1: Concepte generale şi metode de calcul

110 SR EN 62453-303-
2:2010/A1:2018 

Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). Partea 
303-2: Integrarea profilurilor de comunicaţie. CEI 61784 CP 3/4, CP 3/5 şi CP 3/6

111 SR EN 62453-
315:2010/A1:2018 

Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). Partea 
315: Integrarea profilurilor de comunicaţie. CEI 61784 CPF 15

112 SR EN 62488-2:2018 Sisteme de comunicaţii pe linii de energie electrică pentru aplicaţiile companiilor de 
electricitate. Partea 2: Terminale analogice de curent purtător pe linie (CPL)

113 SR EN 62569-1:2018 Specificaţie generică a informaţiilor privind produsele date prin proprietăţi. Partea 
1: Principii şi metode

114 SR EN 62586-1:2018 Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice. Partea 1: Aparate de 
măsurart calitatea energiei electrice

115 SR EN 62683-1:2018 Aparataj de joasă tensiune. Date şi proprietăţi ale produselor pentru schimb de 
informaţii. Partea 1: Date de catalog

116 SR EN 62702-1-
1:2017/AC:2018 

Sisteme de arhivare audio. Partea 1-1: Disc DVD şi migrare de date pentru stocarea 
pe termen lung a datelor audio

117 SR EN 62802:2018 
Metodă de măsurare a unei tensiuni cu jumătate lungime de undă şi a parametrului 
Chirp pentru modulatorul optic Mach-Zehnder în sisteme de fibre de frecvenţă radio 
înaltă (Rof) 

118 SR EN 
62817:2015/A1:2018 Sisteme fotovoltaice. Calificarea concepţiei aparatelor de urmărire solară

119 SR EN 62820-1-2:2018 Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 1-2: Cerinţele sistemului. Sisteme de 
interfon pentru clădiri care utilizează protocolul internet (IP)

120 SR EN 62920:2018 
Sisteme fotovoltaice de generare a energiei electrice. Cerinţe de compatibilitate 
electromagnetică (CEM) şi metode de încercare pentru echipamente de conversie a 
energiei

121 SR EN 62927:2018 Supape convertor sursă de tensiune (VSC) pentru compensatorul sincron static 
(STATCOM). Încercare electrică

122 SR EN 62948:2018 Reţele industriale. Reţea de comunicaţie fără fir şi profiluri de comunicaţie. WIA-FA

123 SR EN 63029:2018 
Sisteme şi echipamente audio, video şi multimedia. Tehnologii multimedia pentru 
publicare electronică şi cărţi electronice. Cărţi electronice bazate pe imagini de tip 
rastru

124 SR EN 
63029:2018/AC:2018 

Sisteme şi echipamente audio, video şi multimedia. Tehnologii multimedia pentru 
publicare electronică şi cărţi electronice. Cărţi electronice bazate pe imagini de tip 
rastru

125 SR EN 63080:2018 Termeni şi definiţii referitoare la accesibilitate

126 SR EN 847-1:2018 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 1: Scule pentru 
frezare, pânze pentru ferăstraie circulare

127 SR EN 847-2:2018 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 2: Cerinţe pentru 
cozile frezelor cu coadă

128 SR EN 9117:2018 Serie aerospaţială. Delegarea inspecţiei produsului înainte de livrare



129 SR EN 9300-005:2018 
Serie aerospaţială. LOTAR - Arhivarea pe termen lung şi recuperarea datelor din 
documentaţia tehnică a produsului în format digital 3D, CAD şi PDM. Partea 005: 
Autentificare şi verificare

130 SR EN 9300-007:2018 
Serie aerospaţială. LOTAR - Arhivarea pe termen lung şi recuperarea datelor din 
documentaţia tehnică a produsului în format digital 3D, CAD şi PDM. Partea 007: 
Termeni şi referinţe

131 SR EN ISO 10350-
1:2018 

Materiale plastice. Achiziţionarea şi prezentarea datelor intrinseci comparabile. 
Partea 1: Materiale pentru formare

132 SR EN ISO 11073-
10101:2006/A1:2018 

Informatică medicală. Comunicaţie între dispozitive medicale la locul de îngrijire. 
Partea 10101: Nomenclatură. Amendament 1: Definiţii suplimentare

133 SR EN ISO 11508:2018 Calitatea solului. Determinarea densităţii particulelor

134 SR EN ISO 12631:2018 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice

135 SR EN ISO 
13485:2016/AC:2018 

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de 
reglementare

136 SR EN ISO 13567-
1:2018 

Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea layerelor CAD. Partea 
1: Vedere de ansamblu şi principii

137 SR EN ISO 13567-
2:2018 

Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea layerelor CAD. Partea 
2: Concepte, format şi coduri utilizate în documentaţie pentru construcţie

138 SR EN ISO 16371-
2:2018 

Examinări nedistructive. Radiografiere industrială computerizată folosind folii 
fluorescente cu memorie pentru formarea imaginii. Partea 2: Principii generale 
pentru examinarea materialelor metalice utilizând radiaţii X şi gama

139 SR EN ISO 
16671:2016/A1:2018 Implanturi oftalmice. Soluţii de irigare pentru chirurgia oftalmică

140 SR EN ISO 19918:2018 
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice. Măsurarea 
permeaţiei cumulative a substanţelor chimice cu presiune redusă a vaporilor, prin 
materiale

141 SR EN ISO 20536:2018 Încălţăminte. Substanţe critice potenţial existente în încălţăminte şi materialele 
încălţămintei. Determinarea fenolului în materialul încălţămintei

142 SR EN ISO 2143:2018 
Anodizarea aluminiului şi a aliajelor de aluminiu. Evaluarea pierderii capacităţii de 
absorbţie a unui strat anodic, după compactizare. Încercarea cu picătura de 
colorant, după un tratament acid, prealabil

143 SR EN ISO 22007-
1:2018 

Materiale plastice. Determinarea conductivităţii termice şi a difuzivităţii termice. 
Partea 1: Principii generale

144 SR EN ISO 22476-
10:2018 

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 10: Încercare 
mecanică de penetrare statică cu greutăţi

145 SR EN ISO 22825:2018 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Examinarea 
sudurilor din oţel austenitic şi din aliaje pe bază de nichel 

146 SR EN ISO 27065:2018 
Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de 
protecţie purtată de lucrătorii care aplică pesticide şi de lucrătorii expuşi la 
pesticidele aplicate

147 SR EN ISO 4492:2018 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia pulberilor pentru metale dure. 
Determinarea modificărilor dimensionale la presare şi sinterizare

148 SR EN ISO 5175-1:2018 Echipament pentru sudare cu gaz. Dispozitive de siguranţă. Partea 1: Dispozitive 
care încorporează un opritor de flacără (o siguranţă pentru întoarcerea flăcării)

149 SR EN ISO 5175-2:2018 Echipament pentru sudare cu gaz. Dispozitive de siguranţă. Partea 2: Dispozitive 
care nu încorporează un opritor de flacără (o siguranţă pentru întoarcerea flăcării)

150 SR EN ISO 52022-
1:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină 
naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul 
simplificată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de 
protecţie solară asociate vitrajelor

151 SR EN ISO 
5359:2015/A1:2018 

Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri flexibile la 
presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale. Amendament 1

152 SR EN ISO 5754:2018 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvetă necrestată 
pentru încercarea la încovoiere prin şoc

153 SR EN ISO 6416:2018 Hidrometrie. Măsurarea debitului cu metoda ultrasonică a timpului de tranzit 
(timpului de parcurs)

154 SR EN ISO 787-1:2018 Metode generale de încercare a pigmenţilor şi materialelor de umplutură. Partea 1: 
Compararea culorii pigmenţilor

155 SR EN ISO 787-22:2018 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 
22: Compararea rezistenţei la sângerare a pigmenţilor

156 SR EN ISO 787-4:2018 Metode generale de analiză pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 4: 
Determinarea acidităţii sau alcalinităţii extractului apos



157 SR EN ISO 8394-2:2018 Clădiri şi lucrări de inginerie civilă. Determinarea extrudabilităţii chiturilor. Partea 2: 
Utilizând un aparat standardizat

158 SR EN ISO 899-1:2018 Materiale plastice. Determinarea comportamentului la fluaj. Partea 1: Fluaj la 
tracţiune

159 SR EN ISO 9696:2018 Calitatea apei. Activitatea alfa globală. Metoda de încercare prin reziduu

160 SR EN ISO 9806:2018 Energie solară. Captatoare termice solare. Metode de încercare

161 SR ETS 300 974:2018 Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Specificaţie pentru partea de 
aplicaţii mobile (MAP). (GSM 09.02 versiune 5.15.1 lansare 1996)

162 SR ETS 300 975:2018 

Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Interconectare între reţea 
terestră mobilă publică (PLMN) şi o reţea publică de date cu pachete 
comutate/reţea digitală cu servicii integrate (PSPDN/ISDN) pentru suportul 
serviciilor de transmisii de date cu pachete comutate. (GSM 09.06 versiune 5.0.2)

163 SR ETS 300 976:2018 

Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Cerinţe generale privind 
interconectarea între reţeaua terestră mobilă publică (PLMN) şi reţeaua digitală cu 
servicii integrate (ISDN) sau reţeaua publică de comutaţie telefonică (PSTN). (GSM 
09.07 versiune 5.10.1 lansare 1996)

164 SR ETS 300 977:2018 
Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Specificarea interfeţei modul de 
identificare a abonatului - echipament mobil (SIM - ME). (GSM 11.11 versiunea 
5.10.1 lansare 1996)

165 SR HD 60364-
1:2009/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii fundamentale, determinarea 
caracteristicilor generale, definiţii

166 SR HD 60364-4-
41:2007/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru 
asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice

167 SR HD 60364-4-
41:2017/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru 
asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice

168 SR HD 60364-5-
51:2010/A12:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-51: Alegerea şi montarea 
echipamentelor electrice. Reguli generale

169 SR HD 60364-5-
53:2017/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea 
echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă

170 SR HD 60364-5-
54:2012/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea 
echipamentelor electrice. Instalaţii de legare la pământ şi conductoare de protecţie

171 SR HD 60364-5-
559:2013/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-559: Alegerea şi montarea 
echipamentelor electrice. Corpuri şi instalaţii de iluminat

172 SR HD 60364-5-
56:2010/A12:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-56: Alegerea şi instalarea 
echipamentelor electrice. Servicii de securitate

173 SR HD 60364-7-
701:2007/A12:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-701: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale. Încăperi cu cadă de baie sau duş

174 SR HD 60364-7-
704:2007/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-704: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale. Instalaţii pentru şantiere de construcţii şi de demolare

175 SR HD 60364-7-
705:2007/A12:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-705: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale. Construcţii din agricultură şi horticultură

176 SR HD 60364-7-
709:2010/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-70: Prescripţii pentru instalaţii 
speciale sau amplasamente speciale. Porturi de ambarcaţii şi amplasamente 
similare

177 SR HD 60364-7-
715:2012/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-715: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale Instalaţii de iluminat la tensiune foarte joasă

178 SR HD 60364-7-
718:2014/A12:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-718: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale. Amplasamente destinate publicului şi locuri de muncă

179 SR HD 60364-7-
729:2010/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-729: Prescripţii pentru instalaţii şi 
amplasamente speciale. Coridoare de mentenanţă sau de exploatare

180 SR HD 60364-7-
740:2007/A11:2018 

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-740: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale. Instalaţii electrice temporare pentru structuri, dispozitive 
pentru agrement şi barăci din bâlciuri, parcuri de distracţii şi circuri

181 SR ISO 12963:2018 Analiză de gaze. Metode de comparare pentru determinarea compoziţiei 
amestecurilor de gaze pe baza etalonării într-un punct şi în două puncte

182 SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări 
pentru utilizare

Total - -


