
PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE 
CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

 
prEN ISO/ASTM 52907 
Fabricaţie aditivă. Specificaţii tehnice referitoare la pulberile 
metalice 
dea: 2018-07-02 
 
A01 SERVICII ĪN TURISM 
 
prEN ISO 21416 
Servicii de scufundări de agrement. Cerințe și recomandări 
privind practicile durabile īn scufundările de agrement 
dea: 2018-07-06 
 
prEN ISO 21417 
Servicii de scufundări de agrement. Cerințe de formare 
pentru conștientizarea cu privire la mediu a scafandrilor de 
agrement 
dea: 2018-07-06 
 
B03 BETON 
 
prEN 12390-16 
Īncercare pe beton īntărit. Partea 16: Determinarea 
contracției betonului 
dea: 2018-07-05 
 
prEN 12390-17 
Īncercare pe beton īntărit. Partea 17: Determinarea fluajului 
betonului īn compresie 
dea: 2018-07-05 
 
prEN 12390-4 
Īncercare pe beton īntărit. Partea 4: Rezistenţa la 
compresiune. Caracteristicile maşinilor de īncercare 
dea: 2018-07-05 
 
B08 UŞI ŞI FERESTRE 
 
prEN 12046-1 
Forţe de manevrare. Metodă de īncercare. Partea 1: Ferestre 
dea: 2018-07-05 
 
prEN 13115 
Ferestre. Clasificarea proprietăţilor mecanice. Sarcină 
verticală, īncovoiere şi eforturi de manevră 
dea: 2018-07-05 
B09 PROTECŢIE TERMICĂ 
 
prEN 17237 
Produse termoizolante destinate pentru clădiri. Sisteme 
compozite de izolare termică la exterior cu ranforsare 
(ETICS). Specificație 
dea: 2018-07-19 
 
B23 REŢELE TERMICE 
 
prEN 253 
Conducte pentru īncălzire districtuală. Sisteme de conducte 
īmbinate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de 
conducte de oţel din fabrică, izolaţie termică de poliuretan şi 
manta de polietilenă 
dea: 2018-07-05 
 
prEN 17248 
Sisteme de conducte de īncălzire urbană și răcire urbană. 

Termeni și definiții 
dea: 2018-06-28 
 
B25 INSTALAŢIE DE DISTRIBUIRE A GAZULUI ŞI 
ECHIPAMENT CONEX 
 
prEN 1473 
Instalaţii şi echipamente pentru gaz natural lichefiat. 
Proiectarea instalaţiilor terestre 
dea: 2018-06-28 
 
B28 ĪMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI 
 
prEN ISO 20326 
Acoperitoare de sol rezistente la şoc. Specificaţii pentru 
panouri de planşeu cu montare liberă 
dea: 2018-07-19 
 
B31 INSTALAŢII DE ĪNCĂLZIRE ĪN CLĂDIRI 
 
prEN ISO 22510 
Reţele deschise de comunicaţii de date pentru 
automatizarea, controlul şi managementul tehnic al clădirilor. 
Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Comunicaţii 
KNXnet/IP 
dea: 2018-06-28 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 

prEN ISO 34101-4 
Boabe de cacao durabile şi trasabile. Partea 4: Cerinţe 
pentru sistemele de certificare 
dea: 2018-06-07 
 

C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 

prEN ISO 787-25 
Metode generale de īncercare pentru pigmenţi şi materiale 
de umplutură. Partea 25: Compararea culorii īn sisteme 
monopigmentare a pigmenţilor alb, negru şi coloraţi. Metoda 
colorimetrică 
dea: 2018-07-10 
 

prEN 927-13 
Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire 
pentru lemn īn exterior. Partea 13: Evaluarea rezistenţei la 
impact a unui strat de acoperire pe un substrat de lemn 
dea: 2018-07-19 
 

prEN 927-3 
Vopsele si lacuri. Produse şi sisteme de vopsire pentru lemn 
utilizat la exterior. Partea 3: Īncercarea la īmbătrānire 
naturală 
dea: 2018-07-19 
 

prEN ISO 8130-1 
Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 1: Determinarea 
distribuţiei granulometrice prin cernere 
dea: 2018-06-26 
 

prEN ISO 8130-11 
Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 11: Īncercare de 
curgere pe plan īnclinat 
dea: 2018-06-26 
 

prEN ISO 8130-12 
Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 12: Determinarea 



compatibilităţii 
dea: 2018-06-26 
 

prEN ISO 8130-13 
Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 13: Analiză 
granulometrică prin difracţie laser 
dea: 2018-06-26 
 

prEN ISO 8130-14 
Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 14: Terminologie 
dea: 2018-06-26 
 

prEN ISO 8130-7 
Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 7: Determinarea 
pierderii de masă la coacere 
dea: 2018-06-26 
 

prEN ISO 16014-5 
Materiale plastice. Determinarea masei moleculare medii şi a 
distribuţiei maselor moleculare ale polimerilor prin 
cromatografia de excluziune sterică. Partea 5: Metoda 
difuziei luminii 
dea: 2018-07-05 
 

prEN ISO 18451-1 
Pigmenti, coloranţi şi materiale de umplutură. Terminologie. 
Partea 1: Termeni generali 
dea: 2018-06-29 
 

prEN ISO 18451-2 
Pigmenţi, coloranţi şi materiale de umplutură. Terminologie - 
Partea 2: Clasificarea materialelor colorante īn funcţie de 
aspectele coloristice şi chimice 
dea: 2018-07-03 
 
prEN ISO 18473-2 
Pigmenti si extenderi functionali pentru aplicatii speciale. 
Partea 2: Dioxid de titan nanostruct pentru aplicarea 
protecției solare 
dea: 2018-07-05 
 
 
F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 
FprCEN/TS 17240 
Sisteme inteligente de transport. Eseuritate. Īncercări ale 
conformității sistemului ECall cap la cap pentru sistemele 
bazate pe comutarea pachetelor IMS 
dea: 2018-07-19 
 
FprCEN/TS 17268 
Sisteme inteligente de transport. Date spațiale STI. Schimbul 
de date privind modificările atributelor rutiere 
dea: 2018-06-28 
 
H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
prEN ISO 21853 
Kite. Sistem de securitate. Cerințe de securitate și metode de 
īncercare 
dea: 2018-07-04 
 
H09 MOBILĂ 
 
prEN 1335-1 
Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 1: 
Dimensiuni. Determinarea dimensiunilor 
dea: 2018-07-19 
 
prEN 13150 
Mese de lucru pentru laborator. Dimensiuni, specificaţii de 

securitate şi metode de īncercare 
dea: 2018-07-05 
 
H31 APARATE CE FUNCTIONEAZĂ CU GAZ PETROLIER 
LICHEFIAT (GPL) 
 
prEN 1949 
Specificaţii pentru instalaţiile sistemelor de GPL pentru uz 
casnic īn vehicule locuibile de agrement şi alte vehicule 
rutiere 
dea: 2018-06-28 
 
H33 ĪNCĂLŢĂMINTE (EXCLUSIV ĪNCĂLŢĂMINTE DE 
PROTECŢIE) 
 
prEN ISO 17696 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru feţe, căptuşeală şi 
acoperişuri de branţ. Rezistenţa la sfāşiere 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 17702 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru feţe. Rezistenţa la 
apă 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 17703 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru feţe de 
īncălţăminte. Comportamentul la temperaturi īnalte 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 17705 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru feţe, căptuşeli şi 
acoperişuri de branţ. Izolare termică 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 17706 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru feţe. Rezistenţa la 
rupere şi la alungire 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 17709 
Īncălţăminte. Amplasarea eşantionului, pregătirea şi durata 
condiţionării eşantioanelor şi a epruvetelor 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 18895 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru glencuri. 
Rezistenţa la oboseală 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 22653 
Īncălţăminte. Metode de īncercare pentru căptuşeală şi 
acoperişuri de branţ. Frecare statică 
dea: 2018-07-19 
 
I02 ELEMENTE DE ASAMBLARE 
 
prEN ISO 7053 
Şuruburi pentru tablă cu cap hexagonal cu guler 
dea: 2018-07-12 
 
prEN ISO 10642 
Elemente de asamblare. Şuruburi cu cap īnecat şi locaş 
hexagonal cu capacitate de īncărcare redusă 
dea: 2018-07-16 
 
prEN ISO 15480 
Şuruburi autofiletante cu cap hexagonal şi guler plat cu filet 
pentru tablă 
dea: 2018-07-12 



 
I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE 
 
prEN 764-7 
Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate 
pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără 
dea: 2018-07-12 
 
I11 MAŞINI-UNELTE 
 
prEN ISO 19085-11 
Maşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 11: 
Mașini combinate 
dea: 2018-06-28 
 
prEN ISO 19085-15 
Maşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 11: 
Prese 
dea: 2018-06-28 
 
I20 TEHNICA FRIGULUI 
 
prEN ISO 22041 
Dulapuri şi vitrine frigorifice de uz profesional. Performanţe şi 
consum de energie 
dea: 2018-07-02 
 
M01 OŢEL 
 
FprCEN/TR 10261 
Oțeluri și fonte. Standarde europene pentru determinarea 
compoziției chimice 
dea: 2018-07-12 
 
M05 SUDARE 
 
prEN ISO 6947 
Sudare şi procedee conexe. Poziţii de sudare 
dea: 2018-06-28 
 
prEN ISO 14174 
Materiale consumabile pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea 
cu arc electric sub strat de flux şi sudare īn baie de zgură. 
Clasificare 
dea: 2018-07-09 
 
FprCEN ISO/TR 20173 
Sudare. Sisteme de grupare pentru materiale. Materiale 
americane 
dea: 2018-06-22 
 
prEN ISO 24598 
Materiale consumabile pentru sudare. Sārme pline, sārme 
tubulare şi cupluri sārmă-flux pentru sudarea cu arc electric 
sub strat de flux a oţelurilor rezistente la fluaj. Clasificare 
dea: 2018-07-09 
 
 
 
M11 METALURGIA PULBERILOR 
 
prEN ISO 3252 
Metalurgia pulberilor. Vocabular 
dea: 2018-06-28 
 
prEN ISO 4489 
Aliaje dure sinterizate. Prelevare şi īncercări 
dea: 2018-07-03 
 
prEN ISO 4499-1 

Aliaje dure sinterizate. Determinarea metalografică a 
microstructurii. Partea 1: Fotomicrografii şi descriere 
dea: 2018-07-12 
 
prEN ISO 4884 
Aliaje dure sinterizate. Prelevarea şi īncercarea pulberilor pe 
epruvete sinterizate 
dea: 2018-07-03 
 
M15 COROZIUNE METALICĂ 
 
prEN ISO 10111 
Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Determinarea 
masei pe unitatea de suprafaţă. Prezentarea metodelor de 
analiză gravimetrică şi chimică 
dea: 2018-07-02 
 
M16 ĪNCERCĂRI MACANICE ALE METALELOR 
 
prEN ISO 7438 
Materiale metalice. Īncercarea la īndoire 
dea: 2018-06-27 
 
N03 PRODUSE PETROLIERE 
 
prEN ISO 3015 
Produse petroliere și asociate din surse naturale sau 
sintetice. Determinarea punctului de tulburare 
dea: 2018-06-28 
 
prEN ISO 3016 
Produse petroliere și asociate din surse naturale sau 
sintetice. Determinarea punctului de curgere 
dea: 2018-06-28 
 
N05 TEXTILE 
 
prEN ISO 1833-18 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 18: 
Amestecuri de mătase cu alte fibre proteice (metoda cu acid 
sulfuric) 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 10320 
Geosintetice. Identificarea pe teren 
dea: 2018-07-10 
 
prEN ISO 13437 
Geosintetice. Metode de instalare şi de extragere a 
eşantioanelor din teren 
dea: 2018-07-11 
 
prEN ISO 18254-2 
Materiale textile. Metodă de detectare şi determinare a 
alchilfenolului etoxilat (APEO). Partea 1: Metodă care 
utilizează NPLC 
dea: 2018-06-29 
 
prEN ISO 21084 
Textile. Metoda de determinare a conținutului de alchilfenoli 
(AP) (ISO / DIS 21084: 2018) 
dea: 2018-06-28 
 
N09 MATERIALE PLASTICE 
 
prEN ISO 3451-1 
Materiale plastice. Determinarea conţinutului de cenuşă. 
Partea 1: Metode generale 
dea: 2018-06-28 



 
prEN ISO 15512 
Materiale plastice. Determinarea conţinutului de apă 
dea: 2018-07-18 
 
prEN ISO 17556 
Materiale plastice. Determinarea biodegradabilităţii aerobe 
finale a materialelor plastice īn sol prin măsurarea 
consumului de oxigen īntr-un respirometru sau a cantităţii de 
dioxid de carbon degajat 
dea: 2018-07-16 
 
N11 PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN 
 
prEN 622-4 
Plăci de fibre. Condiţii. Partea 4: Condiţii pentru plăci moi 
dea: 2018-07-05 
 
N13 PIELE 
 
prEN ISO 18218-2 
Piele. Determinarea chimică a alchilfenolilor etoxilaţi. Partea 
2: Metodă indirectă 
dea: 2018-07-16 
 
S01 MATERIALE ACUSTICE ŞI IZOLATORI SONICI 
 
EN ISO 11203:2009/prA1 
Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. 
Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la 
locul de muncă şi īn alte poziţii precizate din nivelul de putere 
acustică 
dea: 2018-07-19 
 
prEN ISO 11654 
Acustică. Absorbanţi acustici. Evaluarea coeficienţilor de 
absorbţiei acustică 
dea: 2018-05-29 
 
S05 STOMATOLOGIE 
 
prEN ISO 3630-1 
Stomatologie. Instrumente endodontice. Partea 1: Cerinţe 
generale 
dea: 2018-06-27 
 
prEN ISO 20896 
Stomatologie. Aparate de impresie digitală. Metode de 
evaluare a exactită?ii 
dea: 2018-07-12 
 
S08 CALITATEA AERULUI 
 
prEN 17255-1 
Emisii de la surse fixe. Sisteme de achiziţie şi manipulare a 
datelor. Partea 1: Specificarea cerinţelor privind manipularea 
şi raportarea datelor 
dea: 2018-06-28 
 
prEN ISO 21877 
Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei de masă a 
amoniacului. Metoda manuală 
dea: 2018-06-29 
 
S13 ERGONOMIE 
 
prEN ISO 7933 
Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea analitică şi 
interpretarea stresului datorat căldurii utilizānd calcularea 

solicitării termice previzibile 
dea: 2018-07-06 
 
 
S18 STERILIZATOARE MEDICALE 
 
prEN ISO 14160 
Sterilizarea produselor de īngrijire a sănătăţii. Agenţi de 
sterilizare chimici lichizi pentru dispozitive medicale de unică 
folosinţă care utilizează ţesuturi de origine animală şi 
derivatele lor. Cerinţe pentru caracterizarea, dezvoltarea, 
validarea şi controlul de rutină al unui proces de sterilizare a 
dispozitivelor medicale 
dea: 2018-07-19 
 
S20 COLECTAREA, MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL 
DEŞEURILOR 
 
prEN 13071-1 
Containere fixe pentru colectarea deşeurilor cu capacitate 
pānă la 5000 l, ridicate de sus şi golite prin partea de jos. 
Partea 1: Specificaţii generale 
dea: 2018-07-05 
 
prEN 13071-2 
Containere fixe pentru colectarea deşeurilor cu capacitate 
pānă la 5000 l, ridicate de sus şi golite prin partea de jos. 
Partea 2: Specificaţii suplimentare referitoare la sistemele 
īngropate sau semi-īngropate 
dea: 2018-07-05 
 
S21 LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE CLINICĂ 
ŞI BIOSECURITATE 
 
prEN ISO 10993-15 
Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: 
Identificare şi cuantificare a produşilor de degradare din 
metale şi aliaje 
dea: 2018-07-17 
 
prEN ISO 10993-9 
Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 9: 
Cadru pentru identificarea şi cuantificarea produşilor 
potenţiali de degradare 
dea: 2018-07-17 
 
prEN ISO 15195 
Medicină de laborator. Cerinţe referitoare la competenţa 
laboratoarelor de etalonare care utilizează proceduri de 
măsurare de referinţă 
dea: 2018-07-03 
 
S25 DEZINFECTANTE CHIMICE ŞI ANTISEPTICE 
 
prEN 13623 
Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a 
suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide īmpotriva 
Legionella a dezinfectantelor chimice pentru sisteme apoase. 
Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 1) 
dea: 2018-07-19 
 
S26 MANAGEMENTUL MEDIULUI 
 
prEN ISO 14026 
Etichete şi declaraţii de mediu - Principii, cerinţe şi linii 
directoare pentru comunicarea informaţiilor privind amprenta 
dea: 2018-07-05 
 
T10 CONTAINERE 



 
prEN 17247 
Unităţi de transport intermodal 45PW 
dea: 2018-07-12 
 
T12 CĂRUCIOARE INDUSTRIALE 
 
prEN 1459-4 
Cărucioare de teren. Cerinţe de securitatea şi verificare. 
Partea 4: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare cu furcă 
retractabilă care manipulează sarcini suspendate īn oscilaţie 
liberă 
dea: 2018-07-19 
prEN ISO 3691-4 
Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. 
Partea 4: Cărucioare industriale fără conducător şi sistemele 
lor 
dea: 2018-06-28 
 
T19 SECURITATE RUTIERĂ 
 
prEN 16303 
Dispozitive de reţinere rutiere. Proces de validare şi verificare 
pentru utilizarea īncercărilor virtuale īn cazul īncercărilor la 
impact īmpotriva sistemului de reţinere a vehiculelor 
dea: 2018-07-19 

 

 


