
Standarde aprobate în luna iunie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 1116:2018 Mobilier. Mobilier de bucătărie. Dimensiuni de coordonare pentru mobilierul de 
bucătărie şi aparatele pentru menaj

2 SR EN 12013:2018 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerinţe de 
securitate

3 SR EN 13001-3-1+A2:2018 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3- 1: Stări limită şi verificarea 
securităţii structurilor metalice

4 SR EN 1309-3:2018 Lemn rotund şi cherestea. Metode de măsurare. Partea 3: Caracteristici şi 
degradări biologice

5 SR EN 131-3:2018 Scări. Partea 3: Marcare şi instrucţiuni pentru utilizator

6 SR EN 1364-2:2018 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii neportante. Partea 
2: Plafoane

7 SR EN 1436:2018 Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru 
utilizatorii drumului şi metode de încercare

8 SR EN 14460:2018 Echipament rezistent la explozie

9 SR EN 1451-
1:2018/AC:2018 

Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru evacuarea apelor menajere 
şi uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul structurii clădirilor. 
Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem

10 SR EN 14932:2018 Materiale plastice. Filme etirabile de material termoplastic pentru ambalarea 
baloturilor însilozate

11 SR EN 15654-1:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea forţelor verticale pe roată şi osie. Partea 1: Locuri 
de măsurare pe cale a vehiculelor în circulaţie

12 SR EN 15759-2:2018 Conservarea bunurilor culturale. Climat interior. Partea 2: Ventilare destinată 
protejării clădirilor şi colecţiilor de patrimoniu

13 SR EN 15773:2018 
Aplicarea industrială a acoperirilor organice pulbere la produse din oţel 
galvanizat la cald sau şeradizat [sisteme duplex]. Specificaţii, recomanări şi linii 
directoare

14 SR EN 1634-1+A1:2018 
Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre 
şi elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, 
obloane şi ferestre

15 SR EN 1648-1:2018 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Instalaţii electrice de foarte joasă 
tensiune de 12 V în curent continuu. Partea 1: Rulote

16 SR EN 1648-2:2018 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Instalaţii electrice de foarte joasă 
tensiune de 12 V în curent continuu. Partea 2: Autorulote

17 SR EN 1651:2018 Echipament pentru parapantă. Harnaşament. Cerinţe de securitate şi încercări 
de rezistenţă

18 SR EN 16579:2018 Echipamente pentru terenuri de joc. Porţi mobile şi fixe. Cerinţe funcţionale şi 
de securitate şi metode de încercare

19 SR EN 16941-1:2018 Sisteme de apă nepotabilă pe teren. Partea 1: Sisteme pentru utilizarea apei de 
ploaie

20 SR EN 16962:2018 Îngrăşăminte. Extracţia micronutrienţilor solubili în apă din îngrăşăminte şi 
eliminarea compuşilor organici din extractele de îngrăşăminte

21 SR EN 16963:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, 
molibdenului şi zincului prin ICP-AES

22 SR EN 16964:2018 Îngrăşăminte. Extracţia micronutrienţilor totali din îngrăşăminte cu apă regală

23 SR EN 16965:2018 Îngrăşăminte. Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului şi zincului 
prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS)

24 SR EN 17032:2018 Dulapuri de răcire şi congelare rapidă de uz profesional. Clasificare, cerinţe şi 
condiţii de încercare



25 SR EN 17033:2018 Materiale plastice. Folii de mulcire biodegradabile pentru utilizare în agricultură 
şi horticultură. Cerinţe şi metode de încercare

26 SR EN 17034:2018 
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. 
Clorură de aluminiu anhidră, clorură de aluminiu, pentahidroxixlorură de 
dialuminiu şi hidroxiclorosulfat de aluminiu

27 SR EN 17053:2018 
Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză. Determinarea 
elementelor sub formă de urme, a metalelor grele şi a altor elemente în hrană 
pentru animale prin ICP- MS(multimetodă)

28 SR EN 17057:2018 
Carburanţi pentru automobile şi produse derivate din grăsimi şi uleiuri. 
Determinarea conţinutului de monogliceride saturate în esterii metilici ai acizilor 
graşi (EMAG). Metoda prin GC-FID

29 SR EN 17098-1:2018 Materiale plastice. Filme barieră pentru dezinfecţia prin fumigaţie a solurilor 
agricole şi horticole. Partea 1: Specificaţii pentru filme barieră

30 SR EN 17098-2:2018 
Materiale plastice. Filme barieră pentru dezinfecţia prin fumigaţie a solurilor 
agricole şi horticole. Partea 2: Metodă de determinare a permeabilităţii filmului 
utilizând o tehnică statică

31 SR EN 1852-1:2018 
Sisteme de conducte de materiale plastice, pentru drenaj subteran şi canalizare 
fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, racorduri şi 
sistem

32 SR EN 2667-2:2018 Serie aerospaţială. Materiale nemetalice. Adezivi structurali spumanţi. Metode 
de încercare. Partea 2: Forfecarea tubului la compresiune

33 SR EN 301 029-10 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7. B-ISDN partea de utilizator (B-ISUP). Partea 10: Suport 
releu pentru cadru. [Recomandarea Q.2727(1996) ITU-T] 

34 SR EN 301 029-7 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7. B-ISDN partea de utilizator (B-ISUP). Partea 7: Adresa 
sistemului de capăt ATM. [Recomandarea Q.2726.1(1996) ITU-T]

35 SR EN 301 029-9 
V1.1.2:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7. B-ISDN partea de utilizator (B-ISUP). Partea 9: Identificator 
de sesiune generat de reţea. [Recomandarea Q.2726.3(1996) ITU-T] 

36 SR EN 301 039 V1.2.1:2018 
Reţea privată de servicii integrate (PISN). Funcţii de mapare pentru utilizarea 
conexiunilor în mod de circuit de 64 kbit/s cu sub-multiplexare de 16 kbit/s. 
[ISO/IEC 17310 (2002) modificat]

37 SR EN 301 040 V2.1.1:2018 Sisteme terestre de radio cu acces multiplu (TETRA). Securitate. Interfaţă de 
interceptare legală (LI)

38 SR EN 301 047 V1.1.1:2018 
Reţea privată de servicii integrate (PISN). Specificaţii, modele funcţionale şi 
fluxuri de informaţii. Caracteristică de reţea suplimentară contor de tranzit. 
[ISO/IEC 15055 (1997) modificat]

39 SR EN 301 048 V1.1.1:2018 
Reţea privată de servicii integrate (PISN). Protocol de semnalizare inter-
schimb. Caracteristică de reţea suplimentară contor de transit. [ISO/IEC 15056 
(1997) modificat]

40 SR EN 301 049 V1.1.1:2018 
Reţea privată de servicii integrate (PISN). Specificaţii, modele funcţionale şi 
fluxuri de informaţii. Servicii circuit mod purtător multirată. [ISO/IEC 11584 
(1996) modificat]

41 SR EN 301 060-1 
V1.2.2:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Controlul apelurilor de bază. Îmbunătăţirea 
la punctul de intrare al serviciului "b" pentru aplicaţiile din reţeaua virtuală 
privată (VPN). Partea 1: Specificaţia protocolului

42 SR EN 301 060-2 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Controlul apelurilor de bază. Îmbunătăţirea 
la punctul de intrare al serviciului "b" pentru aplicaţiile din reţeaua virtuală 
privată (VPN). Partea 2: Specificaţia formei declaraţiei de conformitate a 
implementării protocolului (PICS)

43 SR EN 301 060-3 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Controlul apelurilor de bază. Îmbunătăţirea 
la punctul de intrare al serviciului "b" pentru aplicaţiile din reţeaua virtuală 
privată (VPN). Partea 3: Specificaţia referitoare la structura şi scopul setului de 
încercări (TSS&TP) pentru utilizator

44 SR EN 301 060-4 
V1.1.4:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Controlul apelurilor de bază. Îmbunătăţirea 
la punctul de intrare al serviciului "b" pentru aplicaţiile din reţeaua virtuală 
privată (VPN). Partea 4: Specificaţie pentru Setul de Încercări Abstracte (ATS) 
şi pentru proforma Informaţiei Suplimentare privind Implementarea Parţială a 
Protocolului pentru Încercare (PIXIT) pentru utilizator

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 



45 SR EN 301 060-5 
V1.1.3:2018 

nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Controlul apelurilor de bază. Îmbunătăţirea 
la punctul de intrare al serviciului "b" pentru aplicaţiile din reţeaua virtuală 
privată (VPN). Partea 5: Specificaţia referitoare la structura şi scopul setului de 
încercări (TSS&TP) pentru reţea

46 SR EN 301 060-6 
V1.1.4:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Controlul apelurilor de bază. Îmbunătăţirea 
la punctul de intrare al serviciului "b" pentru aplicaţiile din reţeaua virtuală 
privată (VPN). Partea 6: Specificaţie pentru Setul de Încercări Abstracte (ATS) 
şi pentru proforma Informaţiei Suplimentare privind Implementarea Parţială a 
Protocolului pentru Încercare (PIXIT) pentru reţea

47 SR EN 301 062-1 
V1.2.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7. 
Susţinerea aplicaţiilor de reţea virtuală (VPN) cu fluxuri de informaţie ale 
sistemului de semnalizare Nr.1 (PSS1) la punctul de referinţă Q al reţelei 
private. Specificaţia protocolului. [Recomandările Q.765.1 ?i Q.699.1 ITU-T 
modificate]

48 SR EN 302 969 V1.3.1:2018 Sisteme radio reconfigurabile (RRS). Cerinţe pentru reconfigurarea radio pentru 
dispozitive mobile

49 SR EN 303 095 V1.3.1:2018 Sisteme radio reconfigurabile (RRS). Arhitectură pentru reconfigurarea radio 
pentru dispozitive mobile

50 SR EN 303 560 V1.1.1:2018 Radiodifuziune video digitală (DVB). Sistemele de subtitrare T

51 SR EN 319 411-1 
V1.2.2:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Cerinţe de politică şi de securitate 
pentru furnizorii de servicii de încredere care emit certificate. Partea 1: Cerinţe 
generale

52 SR EN 319 411-2 
V2.2.2:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Cerinţe de politică şi de securitate 
pentru furnizorii de servicii de încredere care emit certificate. Partea 2: Cerinţe 
pentru furnizorii de servicii de încredere care emit certificate calificate UE

53 SR EN 3475-603:2018 
Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare pentru aeronave. Metode 
de încercare. Partea 603: Rezistenţa la amorsarea şi la propagarea arcului 
electric, încercare umedă

54 SR EN 3475-604:2018 
Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare aeronautică. Metode de 
încercare. Partea 604: Verificarea rezistenţei la amorsare şi la propagarea 
arcului electric, încercare în climat uscat

55 SR EN 3475-605:2018 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare aeronautică. Metode de 
încercare. Partea 605: Încercare la scurtcircuit, în condiţii de umiditate

56 SR EN 4533-004:2018 Serie aerospaţială. Sisteme de fibre optice. Manual de utilizare. Partea 004: 
Reparaţie, mentenanţă, curăţare şi control

57 SR EN 4691-2:2018 Serie aerospaţială. Tijă de legătură cu axe integrate. Partea 2: Vedere de 
ansamblu

58 SR EN 474-1+A5:2018 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

59 SR EN 477:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea 
rezistenţei la şoc a profilelor prin metoda masei în cădere

60 SR EN 478:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Caracterizarea 
aspectului după expunere la 150 ° C

61 SR EN 479:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea 
reversiei la cald

62 SR EN 50126-1:2018 Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii, disponibilităţii, 
mentenabilităţii şi siguranţei (FDMS). Partea 1: Proces FDMS generic

63 SR EN 50126-2:2018 
Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii, disponibilităţii, 
mentenabilităţii şi siguranţei (FDMS). Partea 2: Abordare sistematică pentru 
siguranţă

64 SR EN 50321-1:2018 Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi 
galoşi electroizolanţi

65 SR EN 50360:2018 

Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii dispozitivelor de 
comunicaţie fără fir cu restricţiile de bază şi valorile limită de expunere 
referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice în domeniul de 
frecvenţă de la 300 MHz până la 6 GHz: dispozitive utilizate în imediata 
apropiere a urechii

66 SR EN 50380:2018 Cerinţe de marcare şi documentaţie pentru module fotovoltaice

67 SR EN 50385:2018 
Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii echipamentelor staţiilor 
de bază cu limitele de expunere la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă 
(110 MHz - 100 GHz), la punerea acestora pe piaţă

68 SR EN 50398-1:2018 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă combinate şi integrate. Partea 1: 
Cerinţe generale



69 SR EN 50401:2018 
Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii echipamentelor staţiilor 
de bază cu limitele de expunere la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă 
(110 MHz - 100 GHz), la punerea acestora în exploatare

70 SR EN 50562:2018 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Procese, măsuri de protecţie şi demonstrarea 
siguranţei pentru sisteme de tracţiune electrică

71 SR EN 50566:2018 

Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii dispozitivelor de 
comunicaţie fără fir cu restricţiile de bază şi valorile limită de expunere 
referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice în domeniul de 
frecvenţe de la 30 MHz până la 6 GHz: dispozitive ţinute în mână sau purtate în 
imediata apropiere a corpului uman

72 SR EN 50569:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii 
particulare pentru storcătoare centrfugale pentru utilizare în comun

73 SR EN 50588-1:2018 Transformatoare de putere medie, 50 Hz, cu tensiunea cea mai înaltă pentru 
echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 1: Prescripţii generale

74 SR EN 50645:2018 Prescripţii de proiectare ecologică pentru transformatoare de putere mică

75 SR EN 514:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea 
rezistenţei îmbinărilor sudate în unghi şi în T

76 SR EN 60079-
7:2016/A1:2018 

Atmosfere explosive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită 
"e"

77 SR EN 60335-2-
86:2004/A12:2018 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-86: 
Prescripţii particulare pentru echipamente electrice de pescuit

78 SR EN 60335-2-
89:2010/A2:2018 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-89: 
Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice de uz comercial cu un agregat 
de condensare a agentului frigorific sau cu un compresor încorporat sau 
neîncorporat

79 SR EN 60350-2:2018 Aparate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 2: Rotisoare. Metode 
pentru măsurarea performanţelor

80 SR EN 6041:2018 
Serie aerospaţială. Materiale nemetalice. Metodă de încercare. Analiza 
materialelor nemetalice (nepolimerizate) prin metoda calorimetrului cu scanare 
diferenţială (DSC)

81 SR EN 61400-25-5:2018 Turbine eoliene. Partea 25-5: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda 
centralelor eoliene. Încercări de conformitate

82 SR EN 62052-
21:2005/A1:2017/AC:2018 

Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii generale, 
încercări şi condiţii de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare şi 
controlul sarcinii

83 SR EN 62054-
11:2005/A1:2017/AC:2018 

Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul 
sarcinii. Partea 11: Prescripţii particulare pentru receptoare electronice de 
telecomandă centralizată

84 SR EN 62054-
21:2005/A1:2017/AC:2018 

Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul 
sarcinii. Partea 21: Prescripţii particulare pentru programatoare

85 SR EN 62442-
1:2012/A11:2018 

Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 1: 
Aparataj de comandă pentru lămpi fluorescente. Metodă de măsurare pentru 
determinarea puterii totale la intrarea circuitelor de aparataj şi randamentul 
aparatajului de comandă

86 SR EN 62442-
2:2015/A11:2018 

Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 2: 
Aparataj de comandă pentru lămpi cu descărcare de înaltă intensitate (cu 
excepţia lămpilor fluorescente). Metodă de măsurare pentru determinarea 
randamentului aparatajului

87 SR EN 62442-
3:2015/A11:2018 

Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 3: 
Aparataj de comandă pentru lămpi cu halogen şi module LED. Metodă de 
măsurare pentru determinarea randamentului aparatajului

88 SR EN 62501:2010/A2:2018 Ventile pentru convertizorul sursei de tensiune (VSC). pentru transportul 
energiei în curent continuu şi tensiune înaltă (HVDC). Încercări electrice

89 SR EN 62680-1-3:2018 
Interfeţe de magistrală serială universală pentru date şi alimentare electrică. 
Partea 1-3: Componente comune. Specificaţie pentru cabluri şi conectoare USB 
de tip CTM

90 SR EN 62841-2-1:2018 
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini 
de găurit şi maşini de găurit cu percuţie

91 SR EN 62884-2:2018 Tehnici de măsurare a oscilatoarelor piezoelectrice, dielectrice şi electrostatice. 
Partea 2: Metodă de măsurare a jitterului de fază

92 SR EN 71-8:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 8: Jucării de activitate pentru uz casnic

93 SR EN 748:2013+A1:2018 Echipamente pentru terenuri de joc. Porţi pentru fotbal. Cerinţe funcţionale şi 



de securitate, metode de încercare

94 SR EN IEC 61938:2018 Sisteme multimedia. Ghid referitor la caracteristicile recomandate ale 
interfeţelor analogice în scopul obţinerii interoperabilităţii

95 SR EN IEC 62820-2:2018 Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 2: Cerinţe pentru sisteme de interfon 
pentru clădiri cu securitate avansată (ASBIS)

96 SR EN IEC 62909-1:2018 Convertizoare de putere conectate la reţea bidirecţionale. Partea 1: Cerinţe 
generale

97 SR EN IEC 63044-3:2018 
Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare 
şi management tehnic al clădirii (BACS). Partea 3: Cerinţe de securitate 
electrică

98 SR EN ISO 10399:2018 Analiza senzorială. Metodologie. Testul duo- trio

99 SR EN ISO 10582:2018 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală eterogenă din poli(clorură de vinil). Specificaţii

100 SR EN ISO 11737-1:2018 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Metode microbiologice. Partea 1: 
Determinarea unei populaţii de microorganisme pe produse

101 SR EN ISO 13918:2018 Sudare. Bolţuri şi inele ceramice pentru sudarea cu arc electric a bolţurilor

102 SR EN ISO 14114:2018 Echipament pentru sudare cu gaz. Sisteme de reducere a presiunii pentru 
distribuţia acetilenei pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe generale

103 SR EN ISO 15653:2018 Materiale metalice. Metodă de încercare pentru determinarea tenacităţii quasi-
statice la rupere a sudurilor

104 SR EN ISO 16283-
1:2014/A1:2018 

Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de 
construcţii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1

105 SR EN ISO 17450-4:2018 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS) Concepte generale. Partea 4: 
Caracteristici geometrice pentru cuantificarea abaterilor GPS

106 SR EN ISO 17633:2018 
Materiale consumabile pentru sudare. Sârme şi vergele tubulare pentru sudarea 
cu arc electric cu sau fără gaz protector a oşelurilor inoxidabile şi a oţelurilor 
refractare. Clasificare

107 SR EN ISO 17836:2018 Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere în pulverizarea 
termică

108 SR EN ISO 19448:2018 Stomatologie. Analiza concentraţiei de fluorură în soluţii apoase prin utilizarea 
unui electrod ion selectiv pentru fluorură

109 SR EN ISO 20108:2018 Interpretare simultană. Calitatea şi transmiterea semnalelor audio şi video. 
Cerinţe

110 SR EN ISO 20623:2018 Ţiţei şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune şi 
antiuzură a fluidelor. Încercarea cu patru bile (condiţii europene)

111 SR EN ISO 21533:2018 Stomatologie.Seringi cu cartuş pentru injecţii intraligamentare, reutilizabile

112 SR EN ISO 23900-1:2018 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare şi evaluare a 
dispersabilităţii în materiale plastice. Partea 1: Introducere generală

113 SR EN ISO 23900-2:2018 

Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare şi evaluare a 
dispersabilităţii în materiale plastice. Partea 2: Determinarea proprietăţilor 
coloristice şi a uşurinţei de dispersare în policlorură de vinil plastifiată cu 
ajutorul unui calandru cu doi cilindri

114 SR EN ISO 23900-3:2018 

Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare şi evaluare a 
dispersabilităţii în materiale plastice. Partea 3: Determinarea proprietăţilor 
coloristice şi a uşurinţei de dispersare a pigmenţilor negri şi coloraţi în 
polietilenă cu ajutorul unui calandru cu doi cilindri

115 SR EN ISO 3175-1:2018 
Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi îmbrăcămintei. Partea 1: Evaluarea performanţelor 
după curăţare şi finisare

116 SR EN ISO 3175-2:2018 
Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi îmbrăcămintei. Partea 2: Procedură de încercare a 
performanţei în cazul utilizării curăţării şi finisării cu tetracloretilenă

117 SR EN ISO 3175-3:2018 

Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi a îmbrăcămintei. Partea 3: Procedură de încercare a 
performanţei în cazul utilizării curăţării şi finisării cu solvenţi pe bază de 
hidrocarburi

118 SR EN ISO 3887:2018 Oţeluri. Determinarea adâncimii de decarburare

119 SR EN ISO 4674-
1:2017/C91:2018 

Suporturi textile acoperite cu materiale plastice sau cauciuc. Determinarea 
rezistenţei la sfâşiere. Partea 1: Metode cu viteză constantă de sfâşiere

120 SR EN ISO 5165:2018 Ţiţei şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune şi 
antiuzură a fluidelor. Încercarea cu patru bile (condiţii europene)



121 SR EN ISO 6270-1:2018 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 1: Condensare 
(expunere pe o singură faţă)

122 SR EN ISO 6270-2:2018 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 2: Condensare 
(expunere în incinte cu rezervor de apă încălzită)

123 SR EN ISO 7393-2:2018 
Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda 
colorimetrică cu N, N- dialchil- 1,4- fenilendiamină, destinată controlului de 
rutină

124 SR EN ISO 8028:2018 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi/ sau materiale 
plastice, pentru vopsire prin pulverizare tip "airless". Specificaţie

125 SR EN ISO 8596:2018 Optică oftalmică. Măsurarea acuităţii vizuale. Optotipuri standard şi clinice şi 
prezentarea lor

126 SR ISO 15511:2018 Informare şi documentare. Identificator internaţional standard pentru biblioteci 
şi organizaţii asociate (ISIL)

127 SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare

Total - -


