
PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE 
CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

 
prEN ISO 14708-2 
Implanturi chirurgicale. Dispozitive medicale implantabile 
active. Partea 2: Stimulatoare cardiace 
dea: 2018-07-27 
 
prEN ISO 14708-6 
Implanturi chirurgicale. Dispozitive medicale implantabile 
active. Partea 6: Cerințe particulare pentru dispozitive 
medicale implantabile active destinate tratării tahiaritmiei 
(inclusiv a defibrilatoarelor implantabile) 
dea: 2018-07-27 
 
prEN ISO/ASTM 52900 
Fabricaţie aditivă. Principii generale. Terminologie 
dea: 2018-08-02 
 
prEN ISO/ASTM 52902 
Fabricaţie aditivă. Piese tip de īncercare. Linii directoare 
standard pentru evaluarea capacității geometrice a 
sistemelor de fabricație aditivă 
dea: 2018-08-02 
 
A08 SERVICII FUNERARE 
 
prEN 15017 
Servicii funerare. Cerinţe 
dea: 2018-07-26 
 
B03 BETON 
 
prEN 13791 
Evaluarea in-situ a rezistenţei la compresiune a betonului din 
structuri şi din elemente prefabricate 
dea: 2018-08-02 
 
B07 STICLĂ 
 
prEN 17257-1 
Sticlă pentru construcţii. Sticlă gravată cu acid. Partea 1: 
Definiţii şi descriere 
dea: 2018-08-23 
 
prEN 17257-2 
Sticlă pentru construcţii. Sticlă gravată cu acid. Partea 2: 
Standard de produs 
dea: 2018-08-23 
 
prEN 17258-1 
Sticlă pentru construcţii. Sticlă sablată. Partea 1: Definiţie şi 
descriere 
dea: 2018-08-23 
 
prEN 17258-2 
Sticlă pentru construcţii. Sticlă sablată. Partea 2: Standard de 
produs 
dea: 2018-08-23 
 
B08 UŞI ŞI FERESTRE 
 
prEN 14500 
Storuri şi obloane. Confort termic şi luminos. Metode de 
īncercare şi de calcul 
dea: 2018-08-09 
 
prEN 14501 

Storuri şi obloane. Confort termic şi luminos. Caracteristici de 
performanţă şi clasificare 
dea: 2018-08-09 
 
B15 ECHIPAMENTE SANITARE 
 
prEN 33 
Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat. Cote de racordare 
dea: 2018-07-26 
 
B17 CORPURI DE ILUMINAT SI TEHNOLOGIE DE 
MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT 
 
FprCEN/TS 17165 
Lumină şi iluminat. Procesul de proiectare a unui sistem de 
iluminat 
dea: 2018-08-16 
 
B26 CONSTRUCŢIA ŞI ĪNTREŢINEREA DRUMURILOR 
 
prEN 12697-22 
Mixturi asfaltice. Metode de īncercare. Partea 22: Īncercare 
de ornieraj 
dea: 2018-08-09 
 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 
prEN ISO 15216-2 
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru 
determinarea virusului hepatitei A şi a norovirusului utilizānd 
RT-PCR īn timp real. Partea 2: Metodă pentru detecţie 
dea: 2018-07-23 
 
prEN 15633-1 
Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin 
metode de analiză imunologică. Partea 1: Consideraţii 
generale 
dea: 2018-08-02 
 
prEN 15634-1 
Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin 
metode de analiză de biologie moleculară. Partea 1: 
Consideraţii generale 
dea: 2018-08-02 
 
prEN 15634-2 
Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari prin 
metode de analiză de biologie moleculară - Partea 2: Telina 
(Apium graveolens) - detectarea unei secvențe de ADN 
specific īn cārnați fierte prin PCR īn timp real 
dea: 2018-08-02 
 
prEN 15842 
Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari. 
Consideraţii generale şi validarea metodelor 
dea: 2018-08-02 
 
prEN 17250 
Produse alimentare. Determinarea conținutului de 
ochratoxină A īn paprika, ardei iute, piper negru și alb, 
nucșoară, amestec de condimente, lemn dulce, cacao și 
produse din cacao prin purificare pe coloană de 
imunoafinitate și cromatografie lichidă de īnaltă performanță 
cu detecție fluorescentă 
dea: 2018-07-26 



prEN 17251 
Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A īn carnea 
de porc și produsele derivate prin cromatografie lichidă de 
īnaltă performanță cu detecție prin fluorescență (HPLC-FLD) 
dea: 2018-07-26 
 
prEN 17252 
Produse alimentare - Determinarea conținutului de 
phomopsină A īn semințele de lupin și produsele derivate din 
lupin prin LC-MS / MS 
dea: 2018-07-26 
 
prEN 17254 
Produse alimentare. Cerințe minime de performanță pentru 
determinarea glutenului prin metoda ELISA 
dea: 2018-08-02 
 
prEN ISO 19036 
Microbiologia lanțului alimentar. Estimarea incertitudinii de 
măsurare pentru determinările cantitative 
dea: 2018-08-09 
 
C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 
prEN ISO 7783 
Vopsele şi lacuri. Determinarea proprietăţilor de transmisie a 
vaporilor de apă. Metoda cu cupă 
dea: 2018-08-21 
 
prEN 12878 
Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe 
bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de īncercare 
dea: 2018-07-26 
 
C04 STICLĂRIE DE LABORATOR 
 
prEN 15154-5 
Duşuri de securitate. Partea 5: Duşuri verticale de apă pentru 
corp utilizate īn alte locaţii decāt laboratoare 
dea: 2018-07-26 
 
prEN 15154-6 
Duşuri de securitate. Partea 6: Duşuri multijet de apă pentru 
corp racordate la reţeaua de apă utilizate īn alte locaţii decāt 
laboratoare 
dea: 2018-07-26 
 
C18 ADEZIVI 
 
prEN ISO 11343 
Adezivi. Determinarea rezistenţei dinamice la clivaj a 
īmbinărilor adezive de īnaltă rezistenţă īn condiţii de şoc. 
Metoda şocului cu pană 
dea: 2018-08-21 
 
prEN ISO 22631 
Adezivi. Metodă de īncercare a adezivilor pentru acoperiri de 
pardoseală şi perete. Īncercarea la desprindere 
dea: 2018-08-07 
 
prEN ISO 22632 
Adezivi. Metodă de īncercare a adezivilor pentru acoperiri de 
pardoseală şi perete. Īncercarea la forfecare 
dea: 2018-08-07 
 
 
prEN ISO 22633 
Adezivi. Metode de īncercare a adezivilor pentru 
īmbrăcăminţi pentru pardoseală şi īmbrăcăminţi pentru 
pereţi. Determinarea variaţiilor dimensionale ale unei 

īmbrăcăminţi de pardoseală din linoleum īn contact cu un 
adeziv 
dea: 2018-08-07 
 
prEN ISO 22635 
Adezivi. Metodă de īncercare a adezivilor pentru acoperiri de 
pardoseală şi perete de material plastic sau cauciuc. 
Determinarea variaţiilor dimensionale după īmbătrānire 
accelerată 
dea: 2018-08-07 
 
prEN ISO 22637 
Adezivi. Metode de īncercare a adezivilor pentru 
acoperitoare de sol. Determinarea rezistenţei electrice a 
peliculei de adeziv şi a compozitelor 
dea: 2018-08-07 
 
F08 STAREA SUPRAFEŢELOR 
 
prEN ISO 25178-73 
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea 
suprafeţei: Areal. Partea 73: Măsuri materializate. Termeni și 
definiții pentru defectele de suprafaţă 
dea: 2018-08-08 
 
F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 
prEN 17099 
Produse din pește și fructe de mare. Cerințe privind 
etichetarea unităților de distribuție și a paleților īn comerțul cu 
produse din pește și fructe de mare 
dea: 2018-07-26 
 
FprCEN/TS 17261 
Autentificarea biometrică pentru controlul accesului la 
infrastructurile critice. Cerințe și evaluare 
dea: 2018-08-09 
 
FprCEN/TS 17262 
Identificarea personală. Recomandări pentru a asigura 
robustețea datelor biometrice īn sistemele automatizate de 
control la frontierele europene īmpotriva atacurilor de 
prezentare 
dea: 2018-08-09 
 
F15 ĪNCERCAREA MATERIALELOR, ĪN GENERAL 
 
prEN ISO 15549 
Examinări nedistructive. Examinarea cu curenţi turbionari. 
Principii generale 
dea: 2018-08-20 
 
F23 TEHNOLOGIA DE ECONOMISIRE A ENERGIEI 
 
prEN 45558 
Metoda generală de declarare a utilizării materiilor prime 
critice īn produsele legate de energie 
dea: 2018-08-03 
 
prEN 45559 
Metode de furnizare a informațiilor referitoare la aspectele 
legate de eficiența materialelor produselor cu impact 
energetic 
dea: 2018-08-03 
 
H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
EN 1069-1:2017/prA1 
Tobogane acvatice. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode 



de īncercare 
dea: 2018-08-09 
 
H07 APARATE DE ĪNCĂLZIT 
 
prEN 613 
Aparate de īncălzire independente cu şemineu īnchis care 
utilizează combustibili gazoşi de tip B11, C11, C31 şi C91 
dea: 2018-08-23 
 
H09 MOBILĂ 
 
EN 527-2:2016/prA1 
Mobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 2: 
Cerinţe de securitate, de rezistenţă şi de durabilitate 
dea: 2018-07-26 
 
H15 JUCĂRII 
 
prEN 71-3 
Siguranţa jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente 
dea: 2018-08-16 
 
H23 SCĂRI 
 
EN 131-1:2015/prA1 
Scări. Partea 1: Terminologie, tipuri, dimensiuni funcţionale 
dea: 2018-08-09 
 
H30 ECHIPAMENT PENTRU COPII 
 
prEN 1466 
Articole de puericultură. Coşuri pentru transportul sugarilor şi 
suporturi. Cerinţe de securitate şi metode de īncercare 
dea: 2018-08-02 
 
I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE 
 
FprCEN/TS 13445-501 
Recipiente sub presiune nesupuse la flacara. Partea 501: 
Emisii acustice pentru recipiente sub presiune 
dea: 2018-08-02 
 
I13 CONTAINERE DE GAZ 
 
prEN ISO 9809-1 
Butelii de gaz. Proiectarea, construcţia şi īncercarea buteliilor 
şi tuburilor de gaz reīncărcabile nesudate din oţel. Partea 1: 
Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la 
tracţiune mai mică de 1100 MPa 
dea: 2018-08-02 
 
prEN ISO 9809-2 
Butelii de gaz. Proiectarea, construcţia şi īncercarea buteliilor 
şi tuburilor de gaz reīncărcabile nesudate din oţel. Partea 2: 
Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la 
tracţiune mai mare sau egală cu 1100 MPa 
dea: 2018-08-02 
 
prEN ISO 9809-3 
Butelii de gaz. Proiectarea, construcţia şi īncercarea buteliilor 
şi tuburilor de gaz reīncărcabile nesudate din oţel. Partea 3: 
Butelii şi tuburi din oţel normalizat 
dea: 2018-08-02 
 
I17 MAŞINI ĪN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA) 
 
prEN ISO 22291 
Cerințe de securitate pentru mașini de producție de nețesute 

umede 
dea: 2018-08-23 
 
I30 DISTRIBUŢIA AERULUI 
 
prEN ISO 12759-4 
Ventilatoare. Clasificarea randamentului ventilatoarelor.  
Partea 4: Ventilatoare conduse la viteză maximă de 
funcţionare 
dea: 2018-08-01 
 
I40 REŢELE DE CONDUCTE INDUSTRIALE 
 
EN 13480-6:2017/prA1 
Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe 
suplimentare pentru conductele īngropate 
dea: 2018-08-16 
 
M01 OŢEL 
 
EN 10216-2:2013/prA1 
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice 
de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici 
specificate la temperatură ridicată 
dea: 2018-08-02 
 
M04 CUPRU 
 
prEN 17263 
Cupru și aliajele de cupru. Īncercarea cu curenți turbionari a 
suprafeței exterioare a barelor, barelor dreptunghiulare, 
barelor goale și firelor pentru detectarea defecțiunilor cu o 
bobină de encirculare 
dea: 2018-08-16 
 
M11 METALURGIA PULBERILOR 
 
prEN ISO 4022 
Materiale metalice sinterizate permeabile. Determinarea 
permeabilităţii la fluide 
dea: 2018-07-24 
 
N03 PRODUSE PETROLIERE 
 
prEN 13358 
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de 
distilare ale bitumurilor fluidificate şi fluxate cu fluxanţi 
minerali 
dea: 2018-07-26 
 
prEN ISO 22995 
Produse petroliere. Determinarea punctului de īngheț. 
Metoda de răcire automată īn trepte 
dea: 2018-08-13 
 
N05 TEXTILE 
 
prEN ISO 10722 
Geosintetice. Mod de īncercare pentru evaluarea deteriorării 
mecanice sub īncărcări repetate. Deteriorare determinată de 
materiale granulare 
dea: 2018-07-23 
 
N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC 
 
prEN 1401-1 
Sisteme de canalizare īngropate, de materiale plastice, 
pentru branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. 
Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: 



Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem 
dea: 2018-07-26 
 
S04 ĪMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE 
 
prEN ISO 16321-1 
Protecția ochilor și a feței pentru uz profesional. Partea 1: 
Cerințe generale 
dea: 2018-08-10 
 
prEN ISO 16321-2 
Protecția ochilor ți a feței pentru uz profesional. Partea 2: 
Cerințe suplimentare pentru protectorii folosiți īn timpul 
sudării și tehnicilor conexe 
dea: 2018-08-10 
 
prEN ISO 16321-3 
Protecția ochilor și a feței pentru uz profesional. Partea 3: 
Cerințe suplimentare pentru protectori pentru ochi și față de 
tip plasă 
dea: 2018-08-10 
prEN ISO 18526-1 
Protecția ochilor și a feței. Metode de īncercare. Partea 1: 
Proprietăți optice geometrice 
dea: 2018-08-10 
 
prEN ISO 18526-2 
Protecția ochilor și a feței. Metode de īncercare. Partea 2: 
Proprietăți optice fizice 
dea: 2018-08-10 
 
prEN ISO 18526-3 
Protecția ochilor și a feței. Metode de īncercare. Partea 3: 
Proprietăți fizice şi mecanice 
dea: 2018-08-10 
 
prEN ISO 18526-4 
Protecția ochilor și a feței. Metode de īncercare. Partea 4: 
Forme de cap 
dea: 2018-08-10 
 
prEN ISO 18527-1 
Protectoare pentru ochi și față pentru utilizare sportivă.  
Partea 1. Cerințe relative la ochelari de schi alpini și 
snowboard 
dea: 2018-08-15 
 
prEN ISO 18527-2 
Protectoare pentru ochi și față pentru utilizare sportivă.  
Partea 2. Cerințe relative la protectoare pentru ochi pentru 
squash și protectoare pentru ochi pentru racquetball și 
squash 
dea: 2018-08-15 
 
S08 CALITATEA AERULUI 
 
prEN ISO 14644-16 
Camere curate şi medii controlate asociate. Partea 16: Cod 
de bune practici pentru īmbunătățirea eficienței energetice īn 
īncăperi curate și dispozitive cu aer curat 
dea: 2018-07-24 
 
prEN ISO 22065 
Expunerea la locul de muncă. Proceduri pentru măsurarea 
gazelor şi vaporilor cu ajutorul dispozitivelor de prelevare prin 
pompare. Cerinţe şi metode de īncercare 
dea: 2018-07-25 
 
S16 MIJLOACE AJUTĂTOARE TEHNICE DE AJUTOR 
PENTRU INVALIZI 

 
prEN ISO 20342-1 
Produse de asistență pentru integritatea țesuturilor īn poziție 
īntinsă. Partea 1: Cerințe generale 
dea: 2018-08-13 
 
S17 APARATE DE PROTECŢIE RESPIRATORIE 
 
prEN ISO 16972 
Aparate de protecţie respiratorie. Definiţii de termeni şi 
pictograme 
dea: 2018-07-25 
 
S25 DEZINFECTANTE CHIMICE ŞI ANTISEPTICE 
 
prEN 1276 
Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a 
suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a 
antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate īn domeniul 
agro-alimentar, industrial, casnic şi īn colectivităţi. Metodă de 
testare şi prescripţii (fază 2, etapă 1) 
dea: 2018-08-01 
 
prEN 1650 
Antiseptice şi dezinfectante chimice. Īncercarea cantitativă a 
suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau 
levuricide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate 
īn domeniul agroalimentar, īn industrie, īn domeniul casnic şi 
īn colectivităţi. Metodă de īncercare şi cerinţe (faza 2, etapă 
1) 
dea: 2018-08-02 
 
EN 13697:2015/prA1 
Antiseptice şi dezinfectante chimice. Īncercarea cantitativă a 
suprafeţei neporoase pentru evaluarea activităţii bactericide 
şi/sau fungicide a dezinfectantelor chimice utilizate īn 
domeniul alimentar, industrial, casnic şi īn colectivităţi. 
Metodă de īncercare fără acţiune mecanică şi cerinţe (fază 2, 
etapă 2) 
dea: 2018-08-09 
 
S99 DIVERSE 
 
EN ISO 7199:2017/prA1 
Implanturi cardiovasculare şi organe artificiale. Schimbătoare 
extracorporale de gaze sanguine (oxigenatoare) 
dea: 2018-08-06 
 
T08 INSTALAŢII DE RIDICAT 
 
prEN 13001-3-8 
Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-8: Stări 
limită şi verificarea aptitudinii elementelor mecanismelor. 
Arbori 
dea: 2018-08-16 
 
prEN 14439 
Instalaţii de ridicat. Securitate. Macarale turn 
dea: 2018-08-09 
 
prEN 17076 
Macarale turn. Sisteme anticoliziune. Cerinţe de securitate. 
dea: 2018-08-02 
 
T12 CĂRUCIOARE INDUSTRIALE 
 
prEN 1459-5 
Cărucioare de teren. Cerinţe de securitate şi verificare.  
Partea 5: Accesorii şi interfaţă accesorii 
dea: 2018-07-26 



 
T14 AMBALAJE 
 
prEN ISO 12821 
Ambalaje de sticlă. Īnchidere coroană 26 H 180. Dimensiuni 
dea: 2018-08-23 
 
T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE) 
 
EN 15663:2017/prA1 
Aplicaţii feroviare. Mase de referinţă ale vehiculelor 
dea: 2018-07-12 

 
 
 
 


