
PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE 
CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

 
U05 MATERIALE ŞI SISTEME ELECTROIZOLANTE 
 
prEN 62677-3-103:2018 
Forme turnate termocontractibile de joasă şi medie tensiune. 
Partea 3: Specificaţii pentru materiale individuale. Foaia 103: 
Forme termocontractibile, poliolefinice, turnate, pentru 
aplicaţii de tensiune medie 
dea: 2018-07-20 
 
U11 ĪNCERCĂRI MECANO-CLIMATICE PENTRU 
APARATURA ELECTROTEHNICĂ 
 
EN 60068-2-67:1996/prA1:2018 
Īncercări de mediu. Partea 2: Īncercări. Īncercare Cy: 
Căldură umedă, continuă, īncercarea accelerată destinată īn 
principal componentelor 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 60721-3-4:2018 
Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea 
grupelor de agenţi de mediu şi a gradelor de severitate ale 
acestora. Secţiunea 4: Utilizarea staţionară īn spaţii 
neprotejate īmpotriva intemperiilor 
dea: 2018-07-20 
 
U15 ALIAJE MAGNETICE 
 
prEN 60404-7:2018 
Materiale magnetice. Partea 7: Metoda de măsurare a 
coercivităţii (pānă la 160 kA / m) a materialelor magnetice  
īntr-un circuit magnetic deschis. 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 60404-9:2018 
Materiale magnetice. Partea 9: Metoda de determinare a 
caracteristicilor geometrice ale benzilor şi foilor din  
oţel electric 
dea: 2018-07-20 
 
U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM 
 
EN 55016-4-2:2011/FprA2:2018 
Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat 
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 4-2: 
Incertitudini, statistici şi modelarea limitelor. Incertitudinea 
instrumentaţiei de măsurare 
dea: 2018-05-25 
 
prEN 55016-1-1:2018 
Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat 
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-1: 
Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la 
perturbaţii. Aparate de măsurat 
dea: 2018-06-29 
prEN 61000-4-18:2018 
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-18: 
Tehnici de īncercare şi măsurare. Īncercări de imunitate la 
unde oscilante amortizate 
dea: 2018-07-13 
 

U20 SUPRACONDUCTIBILITATE 
 

FprEN 61788-24:2018 
Supraconductivitate. Partea 24: Măsurarea curentului critic. 
Curent critic reţinut după dubla īndoire la temperatura 

camerei a firelor supraconductoare Bi-2223 cu manta de Ag 
dea: 2018-05-18 
 

V01 REŢELE DE RADIOCOMUNICAŢII ŞI CABLURI 
7 

EN 60728-11:2017/FprAA:2018 
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de 
televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii 
interactive.  
Partea 11: Securitate 
dea: 2018-06-29 
 

FprEN 60728-113:2018 
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de 
televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii 
interactive.  
Partea 113: Sisteme optice pentru transmiterea semnalelor 
transmisiunilor īncărcate numai cu canale digitale 
dea: 2018-06-08 
 

V02 ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRICE 
 

EN 50470-1:2006/FprAA:2018 
Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 
1: Prescripţii generale, īncercări şi condiţii de īncercare. 
Echipament pentru măsurare (clase de exactitate A, B şi C) 
dea: 2018-07-20 
 

EN 50470-2:2006/FprAA:2018 
Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 
2: Prescripţii particulare. Echipamente electromecanice 
pentru măsurarea energiei active (clase de exactitate A şi B) 
dea: 2018-07-20 
 
EN 50470-3:2006/FprAA:2018 
Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 
3: Prescripţii particulare. Echipamente statice pentru 
măsurarea energiei active (clase de exactitate A, B şi C) 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 60384-16:2018 
Condensatoare fixe utilizate īn echipamente electronice. 
Partea 16: Specificaţie intermediară: Condensatoare fixe de 
curent continuu cu dielectric din folie de polipropilenă 
metalizată 
dea: 2018-06-29 
V09 SEMICONDUCTOARE 
 
prEN 60749-17:2018 
Dispozitive cu semiconductoare. Metode de īncercări 
mecano-climatice. Partea 17: Iradiere cu neutroni 
dea: 2018-07-06 
 
prEN 60749-18:2018 
Dispozitive cu semiconductoare. Metode de īncercări 
mecano-climatice. Partea 18: Radiaţii ionizante (doză totală) 
dea: 2018-07-20 
 
V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE 
 
FprEN 60297-3-110:2018 
Structuri mecanice pentru echipament electric şi electronic. 
Dimensiuni ale structurilor mecanice din seria 482,6 mm  
(19 inch). Partea 3-110: Structuri de fixare rezidenţiale şi 
dulapuri pentru case inteligente 
dea: 2018-05-25 



 
V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE 
 
prEN 62884-4:2018 
Tehnici de măsurare a oscilatoarelor piezoelectrice, 
dielectrice şi electrostatice. Partea 4: Metode de īncercare a 
stabilității frecvenței pe termen scurt 
dea: 2018-07-20 
 
V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE 
 
prEN 60601-2-31:2018 
Aparate electromedicale. Partea 2-31: Cerinţe particulare de 
securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru 
stimulatoare cardiace externe cu sursă de alimentare internă 
dea: 2018-07-20 
 
V16 REGULATOARE DE PROCES 
 
EN 62734:2015/prA1:2018 
Reţele industriale. Reţea de comunicaţie fără fir şi profiluri de 
comunicaţie. ISA 100.11a 
dea: 2018-07-06 
 
V19 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR DE PROCESARE 
A DATELOR 
 
FprEN 62368-3:2017/prAA:2018 
Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. Securitate. Partea 3: Transfer de putere īn 
curent continuu prin cabluri de comunicaţie și porturi 
dea: 2018-07-13 
 
V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE 
 
FprEN 61993-2:2018 
Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii 
maritime. Sisteme de identificare automată (AIS). Partea 2: 
Echipamente AIS de clasă A pentru bordul navelor. Reguli de 
exploatare şi funcţionare, metode de īncercare şi rezultate 
impuse 
dea: 2018-06-08 
 
V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE 
 
prEN 60904-11:2018 
Dispozitive fotovoltaice. Partea 11: Măsurarea degradării 
induse de lumină a celulelor solare cristaline siliconice 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 60904-4:2018 
Dispozitive fotovoltaice. Partea 4: Dispozitive solare de 
referinţă. Proceduri pentru stabilirea trasabilităţii etalonării 
dea: 2018-07-13 
 
prEN 62446-2:2018 
Sisteme fotovoltaice (PV). Cerinţe pentru īncercări, 
documentaţie şi mentenanţă. Partea 2: Sisteme conectate īn 
rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice 
dea: 2018-07-13 
 
V28 FIBRE OPTICE 
 
prEN 60794-2-11:2018 
Cabluri cu fibre optice. Partea 2-11: Cabluri cu fibre optice de 
interior. Specificaţie particulară pentru cabluri simplex şi 
duplex utilizate īn cablarea īncăperilor 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 60794-2-21:2018 

Cabluri cu fibre optice. Partea 2-21: Cabluri cu fibre optice de 
interior. Specificaţie particulară pentru cabluri de distribuţie 
cu fibre optice multiple utilizate īn cablarea īncăperilor 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 60794-2-31:2018 
Cabluri cu fibre optice. Partea 2-31: Cabluri de interior. 
Specificaţie particulară pentru cabluri de tip bandă cu fibre 
optice utilizate īn cablarea īncăperilor 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 61315:2018 
Etalonarea aparatelor de măsurat puterea optică pentru 
dispozitive cu fibre optice 
dea: 2018-07-13 
 
W06 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE ĪNALTĂ TENSIUNE 
 
prEN 62271-107:2018 
Aparataj de īnaltă tensiune. Partea 107: Īntreruptoare de 
curent alternativ cu siguranţe fuzibile pentru tensiuni 
nominale mai mari de 1 kV şi pānă la 52 kV, inclusiv 
dea: 2018-07-13 
 
W08 CABLURI ELECTRICE 
 
FprEN 60332-3-10:2018 
Īncercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la 
foc. Partea 3-10: Īncercare de rezistenţă la propagarea 
verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri īn mănunchi īn 
poziţie verticală. Aparatură de īncercare 
dea: 2018-05-18 
 
FprEN 60332-3-21:2018 
Īncercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la 
foc. Partea 3-21: Īncercare de rezistenţă la propagarea 
verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri īn mănunchi īn 
poziţie verticală Categoria A F/R 
dea: 2018-05-18 
 
FprEN 60332-3-22:2018 
Īncercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la 
foc. Partea 3-22: Īncercare de rezistenţă la propagarea 
verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri īn mănunchi īn 
poziţie verticală. Categoria A 
dea: 2018-05-18 
 
FprEN 60332-3-23:2018 
Īncercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la 
foc. Partea 3-23: Īncercare de rezistenţă la propagarea 
verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri īn mănunchi īn 
poziţie verticală. Categoria B 
dea: 2018-05-18 
 
FprEN 60332-3-24:2018 
Īncercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la 
foc. Partea 3-24: Īncercare de rezistenţă la propagarea 
verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri īn mănunchi īn 
poziţie verticală. Categoria C 
dea: 2018-05-18 
 
FprEN 60332-3-25:2018 
Īncercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la 
foc. Partea 3-25: Īncercare de rezistenţă la propagarea 
verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri īn mănunchi īn 
poziţie verticală. Categoria D 
dea: 2018-05-18 
 
W09 ACUMULATOARE 



 
EN 50342-1:2015/FprA1:2018 
Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornire. Partea 1: 
Prescripţii generale şi metode de īncercare 
dea: 2018-06-29 
 
EN 50342-6:2015/FprA1:2018 
Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornire. Partea 6: 
Baterii pentru aplicaţii de micro-ciclare 
dea: 2018-06-29 
 
W11 ACCESORII ELECTRICE 
 
FprEN 60320-2-3:2018 
Conectoare pentru uz casnic şi utilizări generale similare. 
Partea 2-3: Conectoare cu grad de protecţie mai mare decāt 
IPXO 
dea: 2018-05-18 
 
FprEN 60320-2-4:2018 
Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-
4: Conectoare cu conexiune datorită greutăţii 
dea: 2018-05-18 
 
W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ 
EXPLOZIVĂ 
 
prEN 50676:2018 
Echipamente electrice utilizate pentru detectarea și 
măsurarea concentrațiilor gazelor de răcire sau SF6. Cerințe 
de performanță și metode de īncercare. 
dea: 2018-07-13 
 
W15 CONDENSATOARE DE PUTERE 
 
FprEN 60358-4:2018 
Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 4: 
Divizoare capacitive monofazate AC şi DC şi divizor RC 
dea: 2018-06-08 
 
W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT 
 
EN 60061-1:1993/prA59:2018 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru 
lămpi. Amendament 59 
dea: 2018-07-13 
 
EN 60061-3:1993/prA56:2018 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 
dea: 2018-07-13 
FprEN 61167:2017/prA1:2018 
Lămpi cu halogenuri metalice. Specificaţii de performanţă 
dea: 2018-06-29 
 
FprEN 61167:2017/prAA 
Lămpi cu halogenuri metalice. Specificaţii de performanţă 
dea: 2018-07-06 
 
EN 62612:2013/FprA2:2018 
Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general 
funcţionānd la tensiuni de alimentare mai mari de 50 V. 
Cerinţe de performanţă 
dea: 2018-06-08 
 
prEN 63128:2018 
Interfață de comandă a iluminării pentru reducerea intensității 
luminoase. Interfață de reglare a tensiunii analogice pentru 

controlul electronic al lămpilor 
dea: 2018-07-20 
 
prEN 63146:2018 
Pachete LED pentru iluminare generală – Fișa de specificații 
dea: 2018-07-06 
 
W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ 
 
prEN 60317-2:2018 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de 
bobinaj. Partea 2: Conductor rotund de cupru emailat cu 
poliuretan, sudabil, clasa 130, acoperit cu un strat aderent 
dea: 2018-07-20 
 
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
 
EN 61121:2013/FprAA:2018 
Uscătoare cu tambur pentru uz casnic. Metode de măsurare 
a performanţei 
dea: 2018-06-15 
 
prEN 61591:2018/prAA:2018 
Aparate de extragere a fumului de gătit. Metode de măsurare 
a performanţelor 
dea: 2018-07-06 
 
W27 INSTALAŢII ELECTRICE ĪN CONSTRUCŢII 
 
prEN 50110-2:2018 
Exploatarea instalaţiilor electrice. Partea 2: Anexe naţionale 
dea: 2018-06-29 
 
W34 SIGURANŢE FUZIBILE DE JOASĂ TENSIUNE 
 
FprEN 60127-8:2018 
Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 8: Rezistențe de 
siguranțe fuzibile cu protecție specială la supracurent 
dea: 2018-06-01 
 


