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B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR 
 
EN 54-3:2014/FprA1 
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: 
Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 
dea: 2018-09-13 
 
B02 STRUCTURI 
 
prEN 17259 
Conservarea bunurilor culturale. Finisaje și suprafețe de 
patrimoniu construit. Investigarea și documentația (APR) 
dea: 2018-08-30 
 
B09 PROTECŢIE TERMICĂ 
 
prEN 16809-1 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in-situ 
din granule de polistiren expandat (EPS) īn vrac și granule 
din polistiren expandat lipite. Partea 1: Specificații pentru 
produsele cu şi fără liant înainte de instalare 
dea: 2018-09-13 
 
B17 CORPURI DE ILUMINAT SI TEHNOLOGIE DE 
MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT 
 
EN 13032-4:2015/prA1 
Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor 
fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 4: 
Lămpi, module şi aparate de iluminat cu LED-uri 
dea: 2018-09-20 
 
B18 SCHELE 
 
prEN 1004 
Turnuri mobile pentru acces şi lucru, executate din elemente 
prefabricate. Materiale, dimensiuni, solicitări nominale, 
cerinţe de securitate şi performanţă 
dea: 2018-08-30 
 
B28 ĪMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI 
 
prEN 14565 
Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. 
Îmbrăcăminte pentru pardoseală pe bază de polimeri 
termoplastici sintetici. Specificaţie 
dea: 2018-09-20 
 
prEN 15398 
Īmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru 
pardoseală. Simbolori standardizate pentru īmbrăcăminte 
pentru pardoseală. Element complementar 
dea: 2018-09-13 
 
EN 16511:2014/prA1 
Panouri pentru placări flotante. Panouri pentru pardoseli 
semirigide, multistrat şi modulare (MMF) cu strat superior 
rezistent la uzură 
dea: 2018-09-20 
 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 
prEN 17256 
Hrană pentru animale. Metode de eșantionare și de analiză. 
Determinarea conținutului de alcaloizi de ergot și de alcaloizi 
tropanici în materii prime și furaje combinate prin LC / MS / 

MS 
dea: 2018-09-20 
 
C18 ADEZIVI 
 
EN 15416-3:2017/prA1 
Adezivi pentru structuri portante din lemn alţii decât fenolici şi 
aminoplastici. Metode de încercare. Partea 3: Încercări de 
deformare prin fluaj în condiţii climatice ciclice cu epruvete 
încărcate la forfecare prin îndoire 
dea: 2018-09-20 
 
F08 STAREA SUPRAFEŢELOR 
 
prEN ISO 10360-5 
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Încercări de 
recepţie şi de verificare periodică pentru maşinile de măsurat 
în trei coordonate (MMC). Partea 5: Maşini de măsurat în trei 
coordonate care utilizează sisteme de palpare cu unul sau 
mai mulţi palpatori 
dea: 2018-09-20 
 
F15 ĪNCERCAREA MATERIALELOR, ÎN GENERAL 
 
prEN ISO 12718 
Examinări nedistructive. Examinare prin curenţi turbionari. 
Vocabular 
dea: 2018-09-13 
 
H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
prEN 14960-2 
Echipamente de joacă gonflabile. Partea 2: Cerinţe de 
securitate suplimentare referitoare la pernele gonflabile 
destinate instalării permanente 
dea: 2018-09-20 
 
H29 POMPE DE CĂLDURĂ 
 
EN 13215:2016/prA1:2018 
Unităţi de condensare pentru refrigerare. Condiţii pentru 
determinarea caracteristicilor, toleranţelor şi prezentarea 
performanţelor producătorului 
dea: 2018-09-06 
 
H30 ECHIPAMENT PENTRU COPII 
 
prEN 12790-1 
Articole de puericultură. Scaun balansoar pentru bebeluşi. 
Partea 1: Scaun balansoar înclinat pentru copii până când 
încearcă să se așeze 
dea: 2018-09-13 
 
prEN 12790-2 
Articole de puericultură. Scaun balansoar pentru bebeluşi. 
Partea 2: Scaun balansoar înclinat pentru copii până când 
încep să meargă 
dea: 2018-09-13 
 
I08 MAŞINI AGRICOLE 
 
prEN ISO 22868 
Maşini forestiere şi maşini de grădinărit. Cod de încercare 
acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate 
cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de 



exactitate 2) 
dea: 2018-08-30 
 
I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ 
 
prEN ISO 20074 
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport 
prin conducte. Managementul riscului geologic al conductelor 
de gaze și petroliere 
dea: 2018-09-04 
 
I44 NANOTEHNOLOGII 
 
FprCEN/TS 17273 
Nanotehnologii. Ghid pentru detectarea și identificarea nano-
obiectelor în matrice complexe 
dea: 2018-08-30 
 
FprCEN/TS 17274 
Nanotehnologii. Ghiduri pentru stabilirea protocoalelor pentru 
explozivitatea și inflamabilitatea pulberilor care conțin nano-
obiecte (pentru transport, manipulare și depozitare) 
dea: 2018-08-30 
 
FprCEN/TS 17275 
Nanotehnologii. Ghiduri pentru gestionarea și eliminarea 
deșeurilor rezultate din fabricarea și prelucrarea nano-
obiectelor fabricate 
dea: 2018-08-30 
 
FprCEN/TS 17276 
Nanotehnologii. Linii directoare pentru evaluarea ciclului de 
viață. Aplicarea EN ISO 14044:2006 la nanomateriale 
fabricate 
dea: 2018-08-30 
 
M01 OŢEL 
 
prEN 10025-2 
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: 
Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii 
nealiate 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 10025-3 
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 3: 
Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii 
sudabile cu granulaţie fină în stare normalizată/laminare 
normalizată 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 10025-4 
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 4: 
Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii 
sudabile cu granulaţie fină obţinute prin laminare 
termomecanică 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 10025-5 
Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 
5: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu 
rezistenţă îmbunătăţită la coroziunea atmosferică 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 10025-6 
Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 
6: Condiţii tehnice de livrare pentru produse plate din oţel cu 
limită de curgere ridicată īn stare călită şi revenită 
dea: 2018-09-06 

 
 
prEN 10136 
Oţeluri şi fonte. Determinarea conţinutului de nichel. Metoda 
spectrometrică de absorbţie atomică în flacără 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 10177 
Oţeluri. Determinarea conţinutului de calciu. Metoda 
spectrometrică de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 10181 
Oţeluri. Determinarea conţinutului de plumb. Metoda prin 
spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 
dea: 2018-09-06 
 
FprCEN/TR 10364 
Oţeluri şi fonte. Determinarea substanțelor enumerate în 
directivele 2011/65 / UE (RoHS) și 2000/53 / CE (ELV). 
Limitări 
dea: 2018-09-13 
 
M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A FONTEI 
 
prEN 1753 
Magneziu şi aliaje de magneziu. Lingouri şi piese turnate din 
aliaje de magneziu 
dea: 2018-09-20 
 
M05 SUDARE 
 
prEN ISO 15609-1 
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 
materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 
1: Sudare cu arc electric 
dea: 2018-09-10 
 
prEN ISO 17640 
Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu 
ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare 
dea: 2018-09-10 
 
M11 METALURGIA PULBERILOR 
 
prEN ISO 4499-2 
Aliaje dure sinterizate. Determinarea metalografică a 
microstructurii. Partea 2: Măsurarea mărimii grăuntelui de 
WC 
dea: 2018-09-13 
 
M15 COROZIUNE METALICĂ 
 
prEN 14038-2 
Realcalinizare electrochimică şi tratamente de extracţie a 
clorurilor pentru beton armat. Partea 2: Extracția clorurilor 
dea: 2018-09-20 
 
N05 TEXTILE 
 
prEN ISO 1833-10 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 10: 
Amestecuri de triacetat sau de poliactidă şi cu alte fibre 
specificate (metoda cu diclormetan) 
dea: 2018-09-18 
 
prEN ISO 1833-16 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 16: 
Amestecuri de fibre de polipropilenă şi alte fibre specificate 



(metoda cu xilenă) 
dea: 2018-09-12 
 
prEN ISO 1833-21 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 21: 
Amestecuri de clorofibre, fibre modacrilice specificate, fibre 
elastan specificate, fibre acetaţi specificate, fibre triacetaţi 
specificate şi alte fibre specificate (metoda cu ciclohexanonă) 
dea: 2018-09-19 
 
prEN ISO 1833-3 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 3: 
Amestecuri de acetat cu alte fibre specificate (metoda cu 
acetonă) 
dea: 2018-09-06 
 

prEN 15381 
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru 
utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură 
asfaltice 
dea: 2018-09-20 
 

N09 MATERIALE PLASTICE 
 

prEN ISO 11833-1 
Materiale plastice. Folii de policlorură de vinil neplastifiată. 
Tipuri, dimensiuni şi caracteristici. Partea 1: Folii cu grosime 
de minimum 1 mm 
dea: 2018-08-28 
 

prEN ISO 11963 
Materiale plastice. Foi de policarbonat. Tipuri, dimensiuni şi 
caracteristici 
dea: 2018-08-28 
 

N13 PIELE 
 

prEN ISO 23910 
Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Măsurarea rezistenţei 
la sfâşiere la cusătură 
dea: 2018-09-04 
 

S04 ĪMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE 
 

prEN 469 
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de 
performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta 
împotriva incendiilor 
dea: 2018-09-06 
 

FprCEN/TR 14560 
Ghid pentru selectarea, utilizarea, îngrijirea și mentenanţa 
îmbrăcămintei de protecție contra căldurii și făcării 
dea: 2018-09-06 
 

S18 STERILIZATOARE MEDICALE 
 

prEN ISO 11737-2 
Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. 
Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea, validarea 
şi mentenanţa unui proces de sterilizare 
dea: 2018-08-29 
 
S21 LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE CLINICĂ 
ŞI BIOSECURITATE 
 

prEN ISO 14155 
Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi 
umani. Bună practică clinică 
dea: 2018-09-11 
 

prEN ISO 20776-1 
Testarea susceptibilităţii agenţilor infecţioşi şi evaluarea 

performanţei dispozitivelor pentru testarea susceptibilităţii 
antimicrobiene. Partea 1: Metoda de referinţă pentru testarea 
activităţii in vitro a agenţilor antimicrobieni la dezvoltarea 
rapidă a bacteriilor aerobe implicate în boli infecţioase 
dea: 2018-09-18 
 

S25 DEZINFECTANTE CHIMICE ŞI ANTISEPTICE 
 

FprCEN/TR 17296 
Dezinfectanți chimici și antiseptice. Diferențierea substanțelor 
active și inactive 
dea: 2018-09-13 
 

S26 MANAGEMENTUL MEDIULUI 
 

prEN ISO 14090 
Adaptarea la schimbările climatice. Principii, cerințe și 
orientări (ISO / DIS 14090: 2018) 
dea: 2018-09-03 
 

T01 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME 
 
prEN ISO 6218 
Nave de navigaţie interioară. Dispozitive de cuplare acţionate 
manual sau cu motor pentru convoaie împinse şi formaţiuni 
cuplate. Cerinţe de securitate şi dimensiuni principale 
dea: 2018-09-21 
 
T02 AERONAUTICĂ 
 
prEN 9131 
Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. 
Definirea şi documentarea neconformităţilor 
dea: 2018-09-13 
 
prEN 16495 
Managementul traficului aerian. Securitatea informaţiei 
pentru organismele care susţin operaţiunile de aviaţie civilă 
dea: 2018-09-06 
 
FprEN 16601-00 
Sisteme spaţiale. Seria EN 16600. Descriere, implementare 
şi cerinţe generale 
dea: 2018-08-30 
 
FprEN 16602-70-38 
Asigurarea produsului în spațiu. Baterii de înaltă fiabilitate 
pentru tehnica de montare pe suprafață și mixtă 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 16602-10-09 
Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Sistem de control 
al neconformităţilor 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 16602-70-15 
Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Inspecţii 
nedistructive 
dea: 2018-09-06 
 
prEN 16602-70-17 
Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Testarea 
durabilității acoperirilor și a finisajelor de suprafață 
dea: 2018-09-06 
 
FprEN 16603-10-02 
Inginerie spaţială. Verificări 
dea: 2018-08-30 
 

FprEN 16603-33-01 
Inginerie spaţială. Mecanisme 
dea: 2018-09-06 



 

FprEN 16603-33-11 
Inginerie spațială. Sisteme și dispozitive explozive 
dea: 2018-08-30 
 

prEN 16604-20 
Sustenabilitate spaţială. Protecție planetară 
dea: 2018-09-06 
 

T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE) 
 
prEN 13260 
Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii montate. 
Cerinţe pentru produs 
dea: 2018-08-30 
 

prEN 13261 
Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii-axe. Cerinţe 
pentru produs 
dea: 2018-08-30 
 

prEN 13262 
Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi. Prescripţii 
pentru produs 
dea: 2018-08-30 


