
Standarde aprobate în luna martie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEN/TR 16798-14:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 14: 
Interpretarea cerinţelor din EN 16798-13. Calculul sistemelor de răcire 
(Modul M4-8). Producere

2 SR CEN/TR 16798-16:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 16: 
Interpretarea cerinţelor din EN 16798-15. Calculul sistemelor de răcire. 
(Modul M4-7). Stocare

3 SR CEN/TR 16798-18:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 18: 
Interpretarea cerinţelor din EN 16798-17- Ghid pentru inspecţia instalaţiilor 
de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

4 SR EN 1176-1:2018 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare

5 SR EN 1176-2:2018 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
leagăne

6 SR EN 1176-3:2018 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
tobogane

7 SR EN 1176-4:2018 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
mijloace de transport pe cablu

8 SR EN 1176-6:2018 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru 
echipamente oscilante

9 SR EN 1177:2018 Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de joacă. Metode 
de încercare pentru determinarea amortizării impactului

10 SR EN 12604:2018 Uşi şi porţi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Aspecte 
mecanice. Cerinţe şi metode de încercare

11 SR EN 13329+A1:2018 
Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Elemente cu strat de suprafaţă 
pe bază de răşini aminoplastice termorigide. Specificaţii, condiţii tehnice şi 
metode de încercare

12 SR EN 14157:2018 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la abraziune

13 SR EN 14298:2018 Cherestea. Evaluarea calităţii uscării

14 SR EN 1504-10:2018 
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Definiţii, cerinţe, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 10: 
Aplicarea pe şantier a produselor şi sistemelor şi controlul calităţii lucrărilor

15 SR EN 15194:2018 Biciclete. Biciclete cu acţionare electrică. Biciclete EPAC

16 SR EN 15232-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 1: Impact al automatizării, reglării 
şi managementului tehnic al clădirii. Module M10-4,5,6,7,8,9,10

17 SR EN 15316-4-5:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de 
energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-5: Încălzire şi răcire centralizată. 
Modulele M3 8 5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

18 SR EN 15534-6+A1:2018 

Compozite realizate din materiale celulozice şi termoplastice (de obicei 
denumite compozite polimerice din lemn (WPC) sau compozite din fibre 
naturale (NFC)). Partea 6: Specificaţii pentru profile şi componente pentru 
garduri

19 SR EN 16516:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. 
Determinarea emisiilor în aerul din interior

20 SR EN 16603-70-41:2018 Inginerie spaţială. Utilizarea în pachet a telemetriei şi telecomenzii

21 SR EN 16755:2018 Durabilitatea performanţelor reacţiei la foc. Clasificarea produselor pe bază 
de lemn, ignifugate, pentru utilizare finală în interior şi în exterior

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 17: Ghid 



22 SR EN 16798-17:2018 pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, 
M5-11, M6-11, M7-11)

23 SR EN 16798-3:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 3: Pentru 
clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de ventilare şi 
de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5-4)

24 SR EN 16798-5-1:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor - Partea 5-1: Metode 
de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare şi de 
climatizare. Modulele M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8. Metoda 1: 
Distribuţie şi producere

25 SR EN 16798-5-2:2018 
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 5-2: Metode 
de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare (Modulele 
M5-6, M5 8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metoda 2 - Distribuţie şi producere

26 SR EN 16839:2018 Aplicaţii feroviare. Material rulant feroviar. Amplasarea traversei de capăt

27 SR EN 16869:2018 Proiectarea şi construcţia de Via Ferrata

28 SR EN 16922:2018 Aplicaţii feroviare. Servicii la sol. Echipament de descărcare a apei uzate a 
vehiculelor

29 SR EN 17007:2018 Proces de mentenanţă şi indicatori asociaţi

30 SR EN 1853:2018 Maşini agricole. Remorci. Securitate

31 SR EN 1993-1-
5:2007/A1:2018 

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel Partea 1-5: Elemente structurale 
din plăci plane solicitate în planul lor

32 SR EN 1993-1-
6:2007/A1:2018 

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel Partea 1-6: Rezistenţa şi 
stabilitatea plăcilor curbe subţiri

33 SR EN 2037:2018 Serie aerospaţială. Bare hexagonale trase din oţel. Dimensiuni. Toleranţe h 
11 şi h 12

34 SR EN 2306:2018 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald pe bază de nichel Ni- Cr20Co3Fe3. 
Recopt. Bare

35 SR EN 2850:2018 Serie aerospaţială. Răşină termorigidă cu fibre de carbon. Laminate 
unidirecţionale. Încercare de compresiune paralelă cu sensul fibrelor

36 SR EN 300 971 V8.0.1:2018 
Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Vorbire la jumătatea 
vitezei. Aspectele zgomotului confortabil pentru canalele de trafic vocale la 
jumătatea vitezei (GSM 06.22 versiune 8.0.1 lansare 1999)

37 SR EN 300 972 V8.0.1:2018 
Sistem celular digital de telecomunicaţii (Faza 2+). Vorbire la jumătatea 
vitezei. Transmisie discontinuă (DTX) pentru canalele de trafic vocale la 
jumătatea vitezei. (GSM 06.41 versiune 8.0.1 lansare 1999)

38 SR EN 305 174-1 V1.1.1:2018 
Acces, Terminale, Transmisie şi Multiplexare (ATTM). Implementarea în 
bandă largă şi gestionarea resurselor pe durata ciclului de viaţă. Partea 1: 
Prezentare generală, aspecte comune şi generice

39 SR EN 305 174-2 V1.1.1:2018 
Acces, Terminale, Transmisie şi Multiplexare (ATTM). Implementarea în 
bandă largă şi gestionarea resurselor pe durata ciclului de viaţă. Partea 2: 
Amplasamente TIC

40 SR EN 305 174-8 V1.1.1:2018 

Acces, Terminale, Transmisie şi Multiplexare (ATTM). Implementarea în 
bandă largă şi gestionarea resurselor pe durata ciclului de viaţă. Partea 8: 
Gestionarea sfârşitului duratei de viaţă a echipamentelor TIC (deşeuri/sfârşit 
de viaţă TIC)

41 SR EN 3094:2018 Serie aerospaţială. Produse de etanşare. Metodă de încercare. Determinarea 
timpului de aplicare

42 SR EN 3475-701:2018 
Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică Metode de 
încercare. Partea 701: Capabilitate de dezizolare şi aderenţa izolaţiei la 
conductor

43 SR EN 3820:2018 
Serie aerospaţială. Şuruburi metrice cu cap hexagonal normal, tijă normală 
cu toleranţe largi, filet scurt, din aliaj de titan, anodizat, lubrifiate cu MoS2. 
Clasa: 1 100 MPa (la temperatură ambiantă)/315 °C

44 SR EN 4644-001:2018 
Serie aerospaţială. Conector electric şi optic, rectangular, modular, cu inserţii 
rectangulare, cu temperatură de funcţionare 175 grade C (sau 125 grade C) 
continua. Partea 001: Specificaţie tehnică

45 SR EN 4652-221:2018 
Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. 
Partea 221: Tip 2, interfaţă TNC. Versiune cu sertizare. Fişă în unghi drept. 
Standard de produs

46 SR EN 4652-420:2018 
Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. 
Partea 420: Tip 4, interfaţă C. Versiune de asamblare prin sertizare. Fişă 
dreaptă. Standard de produs

47 SR EN 4652-421:2018 Serie aerospaţială. Conectoare electrice, coaxiale pentru frecvenţe radio. 
Partea 421: Tip 4, interfaţă C. Versiune de asamblare prin sertizare. Fişă în 



unghi drept. Standard de produs

48 SR EN 4691-1:2018 Serie aerospaţială. Tijă de legătură cu axe integrate. Partea 1: Specificaţie 
tehnică

49 SR EN 4692:2018 Serie aerospaţială. Tijă de legătură cu axe integrate. Clemă de blocare

50 SR EN 4693:2018 Serie aerospaţială. Tijă de legătură cu axe integrate. Ansamblu cod A, B şi C

51 SR EN 4694:2018 Serie aerospaţială. Tijă de legătură cu axe integrate. Ansamblu cod D, E şi F

52 SR EN 4695:2018 Serie aerospaţială. Tijă de legătură cu axe integrate. Ansamblu cod G, H şi K

53 SR EN 50174-3:2014/A1:2018 Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării. Partea 3: Planificare şi practici de 
instalare în exteriorul clădirilor

54 SR EN 50341-2-9:2018 
Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-9: 
Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru Marea Britanie şi Irlanda de 
Nord (pe baza EN 50341-1:2012)

55 SR EN 50463-1:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 1: 
Generalităţi

56 SR EN 50463-2:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 2: 
Măsurarea energiei

57 SR EN 50463-3:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 3: 
Prelucrarea datelor

58 SR EN 50463-4:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 4: 
Comunicaţii

59 SR EN 50463-5:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 5: 
Evaluarea conformităţii

60 SR EN 50647:2018 
Standard de bază pentru evaluarea expunerii lucrătorilor la câmpuri electrice 
şi magnetice produse de echipamente şi instalaţii de producere, transport şi 
distribuţie a energiei electrice

61 SR EN 593:2018 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture de utilizare generală

62 SR EN 60061-
1:2002/A56:2018/AC:2018 

Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi 
securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi

63 SR EN 60068-2-
69:2017/AC:2018 

Încercări de mediu. Partea 2-69: Încercări Încercare Te/Tc: Încercare de 
sudabilitate a componentelor electronice şi a plăcilor imprimate prin metoda 
balanţei de umectare (măsurarea forţei)

64 SR EN 60079-13:2018 Atmosfere explosive. Partea 13: Protecţia echipamentului prin cameră 
presurizată "p" şi cameră ventilată artificial "v"

65 SR EN 60079-30-2:2018 Atmosfere explosive. Partea 30-2: Încălzire cu rezistenţă electrică pentru 
trasee. Ghid de aplicare pentru proiectare, instalare şi întreţinere

66 SR EN 60335-
1:2012/A13:2018 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: 
Prescripţii generale

67 SR EN 60400:2018 Dulii pentru lămpi tubulare fluorescente şi dulii pentru startere

68 SR EN 60645-1:2018 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 1: Echipamente pentru 
audiometrie tonală şi vocală

69 SR EN 60674-2:2017/AC:2018 Specificaţie pentru folii din material plastic pentru utilizări electrice. Partea 2: 
Metode de încercare

70 SR EN 60695-11-2:2018 
Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără 
tip preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, dispunere de 
încercare pentru verificare şi ghid

71 SR EN 60749-43:2018 Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercări mecanice şi climatice. 
Partea 43: Ghid pentru planuri de calificare a fiabilităţii IC

72 SR EN 60794-2:2018 Cabluri cu fibre optice. Partea 2: Cabluri de interior. Specificaţie intermediară

73 SR EN 60947-2:2018 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate

74 SR EN 61000-2-
2:2003/A1:2018 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2-2: Mediu înconjurător. 
Niveluri de compatibilitate pentru perturbaţiile conduse de joasă frecvenţă şi 
transmisia de semnale în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune

75 SR EN 61057:2018 Lucrări sub tensiune. Dispozitive de ridicare în aer izolante pentru montare pe 
şasiu

76 SR EN 61191-2:2018 Plăci imprimate echipate. Partea 2: Specificaţie intermediară. Cerinţe pentru 
ansambluri sudate cu montare pe suprafaţă

77 SR EN 61191-3:2018 Plăci imprimate echipate. Partea 3: Specificaţie intermediară. Cerinţe 
ansambluri sudate cu montare prin gaură

78 SR EN 61753-121-2:2018 Dispozitive de interconectare şi componente pasive cu fibre optice. Standard 
de performanţă. Partea 121-2: Cordoane simplex şi duplex cu fibre monomod 



şi conectoare cu manşoane cilindrice pentru categoria C. Mediu controlat

79 SR EN 61757-2-2:2018 Senzori cu fibre optice. Partea 2-2: Măsurarea temperaturii. Detecţie 
distribuită

80 SR EN 61810-2:2018 Relee electromecanice elementare. Partea 2: Fiabilitate

81 SR EN 61810-2-1:2018 Relee electromecanice elementare. Partea 2-1: Fiabilitate. Procedura de 
verificare a valorilor B10

82 SR EN 61987-24-2:2018 

Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi elemente de date în 
cataloagele de echipamente de proces. Partea 24-2: Liste de proprietăţi 
(LOP) ale accesoriilor robinetelor/elementelor de acţionare pentru schimburile 
electronice de date

83 SR EN 61987-24-3:2018 

Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi elemente de date în 
cataloagele de echipamente de proces. Partea 24-3: Liste de proprietăţi 
(LOP) ale accesoriilor de modificare a debitului pentru schimburile electronice 
de date

84 SR EN 62256:2018 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe. Reabilitarea şi 
ameliorarea performanţelor

85 SR EN 62271-
100:2009/A2:2018 

Aparataj de înaltă tensiune. Partea 100: Întreruptoare de putere 
(disjunctoare) de curent alternativ

86 SR EN 62271-
100:2009/A2:2018/AC:2018 

Aparataj de înaltă tensiune. Partea 100: Întreruptoare de putere 
(disjunctoare) de curent alternativ

87 SR EN 62343:2018 Module dinamice. Generalităţi şi linii directoare

88 SR EN 62561-3:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 
3: Prescripţii pentru eclatoare de separare

89 SR EN 62656-5:2018 Înregistrarea ontologiei produselor standardizate şi transfer prin foaie de 
calcul. Partea 5: Interfaţă pentru descrierea activităţilor

90 SR EN 62657-1:2018 Reţele de comunicaţie industriale. Reţele de comunicaţie fără fir. Partea 1: 
Cerinţe de comunicaţie fără fir şi consideraţii privind spectrul

91 SR EN 62827-2:2018 Transfer de energie electrică fără fir. Management. Partea 2: Managementul 
controlului dispozitivelor multiple

92 SR EN 62884-1:2018 Tehnici de măsurare a oscilatoarelor piezoelectrice, dielectrice şi 
electrostatice. Partea 1: Metode de măsurare fundamentale

93 SR EN 62952-3:2018 Surse de alimentare pentru un dispozitiv de comunicaţie fără fir. Partea 3: 
Modul generic de adaptor de recuperare a energiei

94 SR EN 63028:2018 Transfer de energie electrică fără fir. Interoperabilitate referitoare la 
rezonanţa magnetică. Specificaţia sistemului de referinţă (BSS) A4WP

95 SR EN 63035:2018 Specificaţia MIDI (Interfaţă digitală pentru instrumente muzicale) 1.0 (Ediţie 
prescurtată, 2015)

96 SR EN ISO 10075-1:2018 Principii ergonomice referitoare la efortul în activitatea mentală. Partea 1: 
Aspecte şi concepte generale, termeni şi definiţii

97 SR EN ISO 10077-1:2018 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei 
termice. Partea 1: Generalităţi

98 SR EN ISO 10077-2:2018 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei 
termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie

99 SR EN ISO 10848-1:2018 
Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiilor pe căi colaterale ale 
zgomotului aerian, zgomotului de impact şi zgomotului produs de instalaţiile 
aferente clădirii între încăperi adiacente. Partea 1: Document cadru

100 SR EN ISO 10848-2:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiilor pe căi colaterale ale 
zgomotului aerian, zgomotului de impact şi zgomotului produs de instalaţiile 
aferente clădirii între încăperi adiacente. Partea 2: Aplicaţii la elementele de 
tip B în cazul în care îmbinarea are o influenţă redusă

101 SR EN ISO 10848-3:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiilor pe căi colaterale ale 
zgomotului aerian, zgomotului de impact şi zgomotului produs de instalaţiile 
aferente clădirii între încăperi adiacente. Partea 3: Aplicaţii la elementele de 
tip B în cazul în care îmbinarea are o influenţă semnificativă

102 SR EN ISO 10848-4:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiilor pe căi colaterale ale 
zgomotului aerian, zgomotului de impact şi zgomotului produs de instalaţiile 
aferente clădirii între încăperi adiacente. Partea 4: Aplicaţii la îmbinări care 
prezintă cel puţin un element tip A

103 SR EN ISO 10993-4:2018 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 4: Selectarea testelor 
pentru interacşiunile cu sângele

104 SR EN ISO 11173:2018 Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea rezistenţei la şocuri externe. 
Metoda scării



105 SR EN ISO 13254:2018 Sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru aplicaţii fără 
presiune. Metoda de încercare a etanşeităţii la apă

106 SR EN ISO 13255:2018 
Sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru evacuarea apelor 
menajere şi a apelor uzate din interiorul clădirilor. Metoda de încercare a 
etanşeităţii îmbinărilor la aer

107 SR EN ISO 13257:2018 Sisteme de conducte din materiale termoplastice pentru aplicaţii fără 
presiune. Metoda de încercare a rezistenţei la cicluri de temperatura ridicată

108 SR EN ISO 13262:2018 

Sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru racorduri şi canalizări 
subterane fără presiune. Ţevi cu pereţi structuraţi în formă elicoidală, din 
materiale termoplastice. Determinarea rezistenţei la tracţiune a cordonului de 
sudură

109 SR EN ISO 13263:2018 
Sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru racorduri şi canalizări 
subterane fără presiune. Fitinguri de materiale termoplastice. Metoda de 
încercare a rezistenţei la şoc

110 SR EN ISO 13264:2018 
Sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru racorduri şi canalizări 
subterane fără presiune. Fitinguri de materiale termoplastice. Metoda de 
încercare a rezistenţei mecanice sau a flexibilităţii fitingurilor profilate 

111 SR EN ISO 14271:2018 Sudare electrică prin presiune. Încercarea de duritate Vickers (cu sarcini mici 
şi cu microsarcini) a sudurilor în puncte, în relief şi în linie

112 SR EN ISO 14469:2018 Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC)

113 SR EN ISO 15378:2018 
Materiale pentru ambalarea primară a medicamentelor. Cerinţe specifice 
pentru aplicarea ISO 9001:2015, cu referire la Buna Practică de Fabricaţie 
(BPF)

114 SR EN ISO 15382:2018 Protecţie radiologică. Proceduri pentru monitorizarea dozelor la cristalinul 
ochiului, piele şi extremităţi

115 SR EN ISO 15651:2018 
Energie nucleară. Determinarea conţinutului de hidrogen total în pulberile de 
PuO2 şi UO2 şi granulelor sinterizate de (U,Gd)O2 şi (U,Pu)O2. Metoda de 
extracţie prin gaz inert şi metodă de măsurare a conductivităţii

116 SR EN ISO 
15798:2014/A1:2018 Implanturi oftalmice. Dispozitive oftalmice visco-chirurgicale. Amendament 1

117 SR EN ISO 16424:2018 
Energie nucleară. Evaluarea omogenităţii distribuţiei Gd în amestecurile de 
combustibil cu gadoliniu şi determinarea conţinutului de Gd2O3 în pelete 
combustibile de gadoliniu prin măsurarea elementelor uraniu şi gadoliniu

118 SR EN ISO 16638-1:2018 Protecţie radiologică. Monitorizare şi dozimetrie internă pentru materiale 
specifice. Partea 1: Inhalarea compuşilor de uraniu

119 SR EN ISO 17099:2018 
Protecţie radiologică. Criterii de performanţă pentru laboratoarele care 
efectuează dozimetria biologică prin încercarea micronucleilor cu blocarea 
citokinezei (CBMN) în limfocitele din sângele periferic

120 SR EN ISO 1833-11:2018 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 11: Amestecuri de fibre 
celulozice şi de poliester (metoda cu acid sulfuric)

121 SR EN ISO 1833-4:2018 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 4: Amestecuri de fibre 
proteinice specificate şi alte fibre specificate (metoda cu hipoclorit)

122 SR EN ISO 1833-7:2018 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 7: Amestecuri de 
poliamidă şi alte fibre specificate (metoda cu acid formic)

123 SR EN ISO 18589-2:2018 
Măsurarea radioactivităţii mediului. Sol. Partea 2: Linii directoare pentru 
selectarea strategiei de eşantionare, eşantionarea şi pretratamentul 
eşantioanelor

124 SR EN ISO 18589-3:2018 Măsurarea radioactivităţii mediului. Sol. Partea 3: Metodă de încercare a 
radionuclizilor ce emit radiaţii gamma prin spectrometrie gamma

125 SR EN ISO 19017:2018 Linii directoare pentru măsurarea deşeurilor radioactive prin spectrometrie 
gamma

126 SR EN ISO 19238:2018 Protecţie radiologică. Criterii de performanţă pentru laboratoarele de service 
care execută dozimetria biologică prin citogenetică

127 SR EN ISO 19285:2018 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete cu traductor 
multielement cu comandă de fază (PAUT). Niveluri de acceptare

128 SR EN ISO 20553:2018 Protecţie radiologică. Supravegherea profesională a lucrătorilor expuşi la un 
risc de contaminare internă cu materiale radioactive

129 SR EN ISO 2063-1:2018 
Pulverizare termică. Zinc, aluminiu şi aliajele lor. Partea 1: Consideraţii 
referitoare la proiectare şi cerinţe de calitate pentru sistemele de protecţie 
împotriva coroziunii

130 SR EN ISO 2063-2:2018 Pulverizare termică. Zinc, aluminiu şi aliajele lor. Partea 2: Execuţia 
sistemelor de protecţie împotriva coroziunii



131 SR EN ISO 20785-1:2018 Dozimetrie pentru expunerea la radiaţia cosmică la bordul unui avion civil. 
Partea 1: Bazele teoretice ale măsurărilor

132 SR EN ISO 20785-2:2018 Dozimetrie pentru expunerea la radiaţia cosmică la bordul unui avion civil. 
Partea 2: Caracterizarea răspunsului instrumentelor

133 SR EN ISO 20785-3:2018 Dozimetrie pentru expunerea la radiaţia cosmică la bordul unui avion civil. 
Partea 3: Măsurări la bordul avionului

134 SR EN ISO 21483:2018 Determinarea solubilităţii în acid azotic a plutoniului din pelete (U, Pu) O2 de 
combustibil de amestec de oxizi neiradiat

135 SR EN ISO 21613:2018 Pulberi şi granule sinterizate (U, Pu)O2. Determinarea conţinutului de clor şi 
fluor

136 SR EN ISO 22829:2018 
Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Transformatoare. 
Transformatoare - redresoare pentru cleşti de sudat cu transformator 
încorporat, alimentate la o frecvenţă de 1000 Hz

137 SR EN ISO 23279:2018 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. 
Caracterizarea discontinuităţilor din suduri

138 SR EN ISO 2411:2018 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea 
adeziunii acoperirii

139 SR EN ISO 2507-1:2018 Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Temperatura de înmuiere Vicat. 
Partea 1: Metodă generală de încercare

140 SR EN ISO 2507-2:2018 

Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Temperatura de înmuiere Vicat. 
Partea 2: Condiţii de încercare pentru ţevi şi fitinguri din poli(clorură de vinil) 
neplastifiată (PVC-U) sau poli(clorură de vinil) clorurată (PVC-C) şi pentru 
ţevi din poli(clorură de vinil) cu rezistenţă ridicată la şoc (PVC-HI)

141 SR EN ISO 2507-3:2018 
Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Temperatura de înmuiere Vicat. 
Partea 3: Condiţii de încercare pentru ţevi şi fitinguri din 
acrilonitril/butadienă/stiren (ABS) şi din acrilonitril/stiren/ester acrilic (ASA)

142 SR EN ISO 25178-71:2018 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: Areal. 
Partea 71: Etaloane de măsurare software

143 SR EN ISO 25649-1:2018 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 1: Clasificare, materiale, cerinţe generale şi metode de încercare

144 SR EN ISO 25649-2:2018 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 2: Informaţii pentru consumatori

145 SR EN ISO 25649-3:2018 
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 3: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de 
încercare pentru dispozitive de clasă A

146 SR EN ISO 25649-4:2018 
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 4: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de 
încercare pentru dispozitive de clasă B

147 SR EN ISO 25649-5:2018 
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 5: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de 
încercare pentru dispozitive de clasă C

148 SR EN ISO 25649-6:2018 
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 6: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de 
încercare pentru dispozitive de clasă D

149 SR EN ISO 25649-7:2018 
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în 
apă. Partea 7: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de 
încercare pentru dispozitive de clasă E

150 SR EN ISO 29481-1:2018 Modele informaţionale ale clădirilor. Manual de transmitere a informaţiilor. 
Partea 1: Metodologie şi format

151 SR EN ISO 29661:2018 Câmpuri de radiaţie de referinţă pentru protecţie radiologică. Definiţii şi 
concepte fundamentale

152 SR EN ISO 3127:2018 Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Determinarea rezistenţei la şocuri 
exterioare. Metoda cadranului

153 SR EN ISO 505:2018 Benzi transportoare. Metodă pentru determinarea rezistenţei la propagarea 
sfâşierii la benzile transportoare textile

154 SR EN ISO 544:2018 
Materiale consumabile pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare pentru 
materiale de adaos şi fluxuri. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi 
marcare

155 SR EN ISO 5801:2018 Ventilatoare. Încercări aerodinamice pe circuite standardizate

156 SR EN ISO 787-17:2018 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. 
Partea 17: Compararea puterii de albire a pigmenţilor albi

Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. 



157 SR EN ISO 787-21:2018 Partea 21: Compararea stabilităţii la căldură a pigmenţilor prin utilizarea unui 
mediu de etuvă

158 SR EN ISO 9241-125:2018 Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 125: Linii directoare referitoare la 
prezentarea vizuală a informaţiei

159 SR EN ISO 9241-960:2018 Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 960: Cadru şi linii directoare 
referitoare la interacţiunile gestuale

160 SR EN ISO 9717:2018 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperire de conversie cu 
fosfat a metalelor

161 SR EN ISO 9852:2018 Ţevi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Rezistenţa la diclormetan, la 
temperatură specificată (DCMT). Metodă de încercare

162 SR EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

163 SR TR 101 550 V1.1.1:2018 
Documente relevante pentru SR EN 301 549 "Cerinţe de accesibilitate 
adecvate pentru achiziţiile publice ale produselor şi serviciilor din domeniul 
TIC din Europa"

164 SR TR 101 551 V1.1.1:2018 Ghid de îndrumare privind utilizarea criteriilor de atribuire a accesibilităţii 
adecvate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa


