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F23 TEHNOLOGIA DE ECONOMISIRE A ENERGIEI 
 
prEN 17267 
Plan de măsurare și monitorizare a energiei pentru 
organizații. Proiectare și implementare 
dea: 2018-08-30 
 
U04 FLUIDE ELECTROIZOLANTE 
 
FprEN 60156:2018 
Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de 
străpungere la frecvenţă industrială. Metodă de încercare 
dea: 2018-07-20 
 
FprEN 62961:2018 
Lichide izolante. Metode de încercare pentru determinarea 
tensiunii interfaciale a lichidelor izolante. Determinarea prin 
metoda inelului 
dea: 2018-07-27 
 
FprEN 63012:2018 
Lichide izolatoare. Esteri amestecați sau modificați neutilizați 
pentru aplicații electrotehnice 
dea: 2018-09-07 
 
U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM 
 
EN 55014-1:2017/prA1:2018 
Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate 
electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: 
Emisie 
dea: 2018-09-14 
 
EN 55014-1:2017/prA1:2018 
Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate 
electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: 
Emisie 
dea: 2018-09-21 
 
EN 55014-2:2015/prA1:2018 
Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate 
electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: 
Imunitate. Standard de familie de produse 
dea: 2018-09-21 
 
EN 55014-2:2015/prA1:2018 
Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate 
electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: 
Imunitate. Standard de familie de produse 
dea: 2018-09-14 
 
prEN 61000-4-3:2018 
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-3: Tehnici 
de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la câmpuri 
electromagnetice de radiofrecvenţă, radiate 
dea: 2018-08-24 
 
V03 ELECTROACUSTICĂ ŞI ULTRASUNETE 
 
prEN 60118-13:2018 
Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 13: 
Cerințe și metode de măsurare pentru imunitatea 
electromagnetică pentru dispozitive fără fir digitale mobile 
dea: 2018-08-31 
 
prEN 60118-9:2018 

Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 9: 
Metode de măsurare a caracteristicilor de performanță ale 
aparatelor auditive cu conducție osoasă 
dea: 2018-08-24 
 
V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU 
TELECOMUNICAŢII 
 
prEN 61169-24:2018 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 24: Specificaţie 
intermediară. Conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe cu 
cuplare prin şurub, utilizate în mod special în reţele de cabluri 
de 75 ohmi (seria F) 
dea: 2018-09-14 
 
prEN 61169-64:2018 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 64: Specificaţie 
intermediară. Conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe cu 
diametrul interior de 0,8 mm al conductorului exterior, 
impedanţa caracteristică de 75 ohmi (tip 0,8) 
dea: 2018-09-21 
 
V09 SEMICONDUCTOARE 
 
FprEN 61340-6-1:2018 
Electrostatică. Partea 6-1: Controlul electrostatic pentru 
asistența medicală. Cerințe generale pentru instalații 
dea: 2018-07-13 
 
prEN 62228-3:2018 
Circuite integrate. evaluarea EMC a transceiverelor - Partea 
3: Transceivere CAN 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 62668-1:2018 
Managementul proceselor pentru avionica. Prevenirea 
contrafacerii. Partea 1: Evitarea utilizării componentelor 
electronice contrafăcute, frauduloase și reciclate 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 62668-2 
Managementul proceselor pentru avionica. Prevenirea 
contrafacerii. Partea 2: 
dea: 2018-09-21 
 
V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE 
 
EN 60068-2-69:2017/prA1:2018 
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) 
dea: 2018-09-21 
FprEN 60512-1:2018 
Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi 
măsurări. Partea 1: Generalităţi 
dea: 2018-07-20 
 
V12 DISPOZITIVE MAGNETICE 
 
prEN 63093-14:2018 
Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 14: Miezuri EFD 
dea: 2018-08-24 
 
prEN 63093-4:2018 



Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 4: Miezuri RM 
dea: 2018-08-24 
 
V16 REGULATOARE DE PROCES 
 
FprEN 62881:2018 
Tabel cauză efect 
dea: 2018-08-10 
 
prEN 63144:2018 
Dispozitive de control al proceselor industriale. Imagine 
termografică. Caracterizarea și calibrarea metrologică a 
imaginilor termografice 
dea: 2018-09-21 
 
V17 ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRONICE 
 
prEN 61010-2-032:2018 
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de 
măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-032: Cerinţe 
particulare pentru senzori de curent, portabili şi manevraţi 
manual, pentru încercare şi măsurare electrică 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 61010-2-033:2018 
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de 
măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-033: Cerinţe 
particulare pentru multimetre portabile şi alte aparate de 
măsurat pentru utilizare casnică şi de către specialişti, 
destinate pentru măsurarea tensiunii reţelei 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 61010-2-120:2018 
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de 
măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-120: Cerinţe 
particulare de securitate pentru aspectele tehnice ale 
echipamentelor 
dea: 2018-09-21 
 
V19 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR DE PROCESARE 
A DATELOR 
 
EN 62368-1:2014/prAD:2018 
Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. Partea 1: Cerinţe de securitate 
dea: 2018-09-14 
 
V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE 
 
FprEN 62923-1:2018 
Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii 
maritime. Managementul alertelor de punte. Partea 1: Cerințe 
operaționale și de performanță, metode de încercare și 
rezultatele încercărilor cerute 
dea: 2018-08-03 
 
FprEN 62923-2:2018 
Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii 
maritime. Managementul alertelor de punte. Partea 2: Alerte 
și identificatori de cluster și alte caracteristici suplimentare 
dea: 2018-08-03 
 
V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE 
 
FprEN 61853-3:2018 
Încercări de performanţă şi caracteristici nominale de energie 
ale modulelor fotovoltaice (PV). Partea 3: Evaluarea 
energetică a modulelor PV 
dea: 2018-07-20 

 
FprEN 61853-4:2018 
Încercări de performanţă şi caracteristici nominale de energie 
ale modulelor fotovoltaice (PV). Partea 4: Profile climatice 
standard de referință 
dea: 2018-07-20 
 
V28 FIBRE OPTICE 
 
prEN 50411-3-4 
Container şi distribuitor de fibră utilizate în sisteme de 
comunicaţii prin fibră optică. Specificaţie de produs. Partea 3-
4: Sistem de gestionare a fibrelor, cutie de perete pentru 
conexiuni dintre îmbinări și cabluri de patch-uri, pentru 
categoriile C și A 
dea: 2018-08-24 
 
prEN 61280-4-1:2018 
Proceduri de încercare pentru subsisteme de comunicaţii cu 
fibre optice. Partea 4-1: Instalaţie de cabluri. Măsurarea 
atenuării multimod 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 62129-3:2018 
Etalonarea instrumentelor de măsură a 
frecvenţelor/lungimilor de undă optice. Partea 3: Instrumente 
de măsură a frecvenţelor optice referite intern la un pieptene 
de frecvență 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 62343-1:2018 
Module dinamice. Partea 1: Standarde de performanţă. 
Condiţii generale 
dea: 2018-08-24 
 
W01 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE 
 
prEN 60034-3:2018 
Maşini electrice rotative. Partea 3: Condiţii specifice pentru 
generatoare sincrone antrenate de turbine cu abur sau de 
turbine cu gaz de combustie şi pentru compensatoare 
sincrone 
dea: 2018-09-21 
 
W02 TURBINE: Hidraulice, cu abur, eoliene şi energia 
marină 
 
prEN 61004-5:2018 
Sisteme de generare a energiei eoliene. Partea 5: Paletele 
rotorului turbinelor eoliene 
dea: 2018-08-24 
 
W06 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
 
prEN 62271-108:2018 
Aparataj de înaltă tensiune. Partea 108: Întreruptor-separator 
de înaltă tensiune şi de curent alternativ cu tensiuni nominale 
egale sau mai mari de 52 kV 
dea: 2018-08-24 
 
W11 ACCESORII ELECTRICE 
 
EN 60320-1:2015/FprA1:2018 
Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: 
Prescripţii generale 
dea: 2018-07-27 
 
EN 60320-3:2014/FprA1:2018 
Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 3: 



File de standard şi calibre 
dea: 2018-08-10 
 
EN 62752:2016/FprA1:2018 
Dispozitiv de comandă şi protecţie pentru modul de încărcare 
2 al vehiculelor electrice 
dea: 2018-07-27 
 
W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ 
EXPLOZIVĂ 
 
FprCLC/TR 60079-32-1:2018 
Atmosfere explozive. Partea 32-1: Riscuri electrostatice. 
Ghid 
dea: 2018-09-14 
 
W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT 
 
EN 60061-1:1993/FprA58:2018 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru 
lămpi 
dea: 2018-07-27 
 
EN 60061-2:1993/FprA54:2018 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii 
dea: 2018-07-27 
 
EN 60061-3:1993/FprA55:2018 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 
dea: 2018-07-27 
 
prEN 62386-104:2018 
Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 104: 
Prescripţii generale. Componente de sistem wireless și 
alternative prin cablu 
dea: 2018-09-07 
 
EN 62707-1:2014/prA1:2018 
Sortare LED. Partea 1: Cerinţe generale şi grila de culoare 
alb 
dea: 2018-07-27 
 
W17 ELEMENTE GALVANICE 
 
prEN 62281:2018 
Securitatea pieselor de acumulatoare cu litiu pe perioada 
transportului 
dea: 2018-09-14 
 
W18 IZOLATOARE ELECTRICE 
 
prEN 50673:2018 
Bucșe de tip plug-in de 72,5 kV cu 630 A și 1250 A pentru 
transformatoare cu dielectrice lichide și alte echipamente 
dea: 2018-09-14 
 
W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ 
 
EN 60851-3:2009/prA2:2018 
Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 3: 
Proprietăţi mecanice 
dea: 2018-09-14 
 
W24 SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ 
 
prEN 61968-5:2018 
Integrarea de aplicaţii la companiile de distribuţie a energiei 

electrice. Interfeţe de sistem pentru managementul 
distribuţiei. Partea 5: Optimizarea energiei distribuite 
dea: 2018-09-07 
 
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
 
prEN 63008:2018 
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Accesibilitatea elementelor de control, ușilor, capacelor, 
sertarelor și mânerelor 
dea: 2018-09-07 
 
W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC ŞI UNELTE 
ELECTRICE CARE OPEREAZĂ CU MOTOARE 
 
EN 60335-2-90:2015/prA1:2018 
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Securitate. Partea 2-90: Prescripţii particulare pentru 
cuptoare cu microunde pentru utilizare comercială 
dea: 2018-09-21 
 
prEN 60335-2-25:2018 
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru 
cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde 
combinate 
dea: 2018-09-21 
 
W27 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII 
 
FprHD 60364-7-722:2018 
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-722: Prescripţii 
pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Alimentarea 
vehiculelor electrice 
dea: 2018-07-20 
 
FprHD 60364-8-2:2018 
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 8-2: Instalaţii 
electrice de joasă tensiune inteligente 
dea: 2018-08-10 
 
HD 60364-7-708:2017/FprAA 
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-708: Prescripţii 
pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Parcuri de 
rulote, campinguri şi amplasamente similare. 
dea: 2018-09-21 
 
W28 VEHICULE ELECTRICE 
 
prEN 63119-1:2018 
Schimbul de informații pentru serviciul de roaming pentru 
încărcarea vehiculelor electrice. Partea 1: Generalități 
dea: 2018-09-14 
 
W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ TENSIUNE 
 
EN 60947-5-4:2003/prA1:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-4: Aparate şi elemente 
de comutaţie pentru circuite de comandă. Metodă de 
evaluare a performanţelor contactelor de joasă energie. 
Încercări speciale 
dea: 2018-08-31 
 
prEN 60947-1:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale 
dea: 2018-09-14 
 
prEN 62026-1:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-



aparate (CDI). Partea 1: Reguli generale 
dea: 2018-08-31 
 
W37 TEHNOLOGIA PILELOR DE COMBUSTIE 
 
prEN 62282-2-100:2018 
Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 
2-100: Module de celule cu combustibil. Securitate 
dea: 2018-08-24 
 
prEN 62282-8-101:2018 
Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 
8-101: Sisteme de stocare a energiei care utilizează module 
de celule cu combustibil în modul reversibil. Proceduri de 
încercare pentru o singură celulă cu oxid solid și performanță 
stivă inclusiv operarea reversibilă 
dea: 2018-09-21 
 
Z99 NEDETERMINAT 
 
prEN 60255-26:2018 
Relee de măsură şi echipamente de protecţie. Partea 26: 
Prescripţii de compatibilitate electromagnetică 
dea: 2018-09-21 
 
FprEN 61557-12:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare 
sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 12: 
Dispozitive de măsurare şi de supraveghere a performanţelor 
(PMD) 
dea: 2018-08-10 


