
Standarde aprobate în luna mai 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEN ISO/TR 52022-
2:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină 
naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 2: Explicare şi 
justificare

2 SR CEN/TS 16398:2018 
Materiale plastice. Formular pentru raportarea şi comunicarea conţinutului de 
carbon din biosursă şi a opţiunilor de recuperare a biopolimerilor şi materialelor 
bioplastice. Fişă tehnică

3 SR CEN/TS 99001:2018 Asistenţă pentru afaceri. Servicii de asistenţă pentru întreprinderi mici. 
Terminologie, calitate şi performanţă

4 SR EN 12014-2:2018 
Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/ sau nitriţi. Partea 
2: Determinarea conţinutului de nitraţi din legume şi produse pe bază de 
legume prin metoda HPLC/IC

5 SR EN 12697-10:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 10: Compactibilitate

6 SR EN 13103-1:2018 Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Partea 1: Metode de proiectare 
pentru osiile-axe cu fusuri exterioare

7 SR EN 13368-3:2018 
Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin 
cromatografie. Partea 3: Determinarea [S,S]-EDDS prin cromatografie cu 
perechi de ioni

8 SR EN 13398:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea revenirii elastice a bitumului modificat

9 SR EN 13399:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea stabilităţii la depozitare a bitumului 
modificat

10 SR EN 13634:2018 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare

11 SR EN 14225-1:2018 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 1: Costume izoterme. Cerinţe şi 
metode de încercare

12 SR EN 14225-2:2018 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode 
de încercare

13 SR EN 14225-3:2018 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de 
încălzire sau de răcire şi componente. Cerinţe şi metode de încercare

14 SR EN 14478:2018 Aplicaţii feroviare. Frânare. Vocabular generic

15 SR EN 15004-10:2018 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. 
Partea 10: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru 
agentul de stingere IG 541

16 SR EN 15004-7:2018 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. 
Partea 7: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 
agentul de stingere IG-01

17 SR EN 15004-8:2018 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. 
Partea 8: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 
agentul de stingere IG-100

18 SR EN 15004-9:2018 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. 
Partea 9: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 
agentul de stingere IG-55

19 SR EN 15316-4-1:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie 
şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru 
încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, 
biomasă), Modulele M3-8-1, M8-8-1

20 SR EN 15969-1:2018 
Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Interfaţă digitala pentru 
transferul de date între vehicul- cisternă şi instalaţiile fixe. Partea 1: 
Specificaţie de protocol. date referitoare la control, măsurare şi evenimente

21 SR EN 15969-2:2018 
Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Interfaţă digitală pentru 
tranferul de date între vehicul- cisternă şi instalaţiile fixe. Partea 2: Date 
comerciale şi logistice



22 SR EN 16798-15:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15: Calculul 
sistemelor de răcire (Modul M4- 7). Stocare

23 SR EN 1793-
3:1998/C91:2018 

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de încercare 
pentru determinarea performanţei acustice. Partea 3: Spectrul sonor 
standardizat al circulaţiei

24 SR EN 1993-4-
1:2007/A1:2018 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri

25 SR EN 1993-4-
2:2007/A1:2018 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare

26 SR EN 2119:2018 
Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Adus 
în soluţie şi precipitat. Sârme pentru nituri. 2 mm mai mic sau egal cu D mai 
mic sau egal cu 10 mm - Rm mai mare sau egal 960 MPa

27 SR EN 2135:2018 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL61. Cementat, calit şi revenit. Bare. De mai puţin 
sau egal cu 40 mm

28 SR EN 2137:2018 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL75. 1100 MPa mai puţin sau egal cu Rm mai puţin 
sau egal cu 250 MPa. Bare. De mai puţin sau egal cu 100 mm

29 SR EN 2174:2018 
Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Adus 
în soluţie şi precipitat. Piese forjate şi piese matriţate. De mai puţin sau egal cu 
100 mm - Rm mai mare sau egal cu 850 MPa

30 SR EN 2221:2018 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL31. Călit şi revenit. Bare tubulare 3,5 mm mai 
puţin sau egal cu a mai puţin sau egal cu 55 mm

31 SR EN 2222:2018 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL31. Călit şi revenit. Piese forjate şi matriţate

32 SR EN 301 002-5 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de 
securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digitală de 
abonat (DSS1). Partea 5: Specificaţia structurii setului de încercări şi a 
scopurilor încercărilor (TSS şi TP) pentru reţea

33 SR EN 301 002-6 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de 
securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare Nr.1 pe linie digitală de 
abonat (DSS1). Partea 6: Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a 
proformei pentru informaţia suplimentară privind implementarea parţială a 
protocolului în vederea încercării (PIXIT) pentru reţea

34 SR EN 301 003-1 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul 
sistemului de semnalizarea Nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristici 
de conectare. Modificarea vitezei celulare de vârf de către proprietarul 
conexiunii. Partea 1: Specificaţia protocolului [Recomandarea ITU-T Q.2963.1 
(1996) modificată] 

35 SR EN 301 003-2 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul 
sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristici 
de conectare. Modificarea vitezei celulare de vârf de către proprietarul 
conexiunii. Partea 2: Specificaţia proformei pentru Declaraţia de Conformitate a 
Implementării Protocolului (PICS)

36 SR EN 301 004-1 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7. Mesajele şi funcţiile de strat 3 din partea de transfer a 
mesajului (MTP) pentru susţinerea interconectării internaţionale. Partea 1: 
Specificaţia protocolului. [Recomandarea Q.2210 (1996) modificată ITU-T] 

37 SR EN 301 005-1 
V1.1.4:2018 

Interfeţe V la nodul digital de servicii (SN). Interfeţe la punctul de referinţă 
VB5.1 pentru susţinerea reţelelor de acces (AN) de bandă largă sau a unei 
combinaţii de reţele de acces de bandă îngustă şi bandă largă. Partea 1: 
Specificaţia interfeţei

38 SR EN 301 005-2 
V1.1.5:2018 

Interfeţe V la nodul digital de servicii (SN) Interfeţe la punctul de referinţă 
VB5.1 pentru susţinerea reţelelor de acces (AN) de bandă largă sau a unei 
combinaţii de reţele de acces de bandă îngustă şi bandă largă. Partea 2: 
Specificaţia proformei pentru Declaraţia de Conformitate a Implementării 
Protocolului (PICS)

39 SR EN 301 006-1 
V1.2.3:2018 

Interfaţa Q3 la centrala locală (LE) pentru încercarea linilor şi circuitelor liniilor 
de abonat de reţea analogică şi digitală cu servicii integrate (ISDN). Partea 1: 
Specificaţia interfeţei

40 SR EN 301 007-1 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare Nr. 7. 
Partea de întreţinere, administrare şi operaţii (OMAP). Partea 1: Specificaţia 
protocolului

41 SR EN 301 008 V1.1.2:2018 
Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare Nr. 7. 
Partea de control a conexiunii în semnalizare (SCCP). Specificaţia de încercare 
de interoperabilitate

42 SR EN 301 021 V1.6.1:2018 Sisteme de radio fixe. Echipament punct-la-multipunct. Acces multiplu cu 
diviziune în timp (TDMA). Sisteme radio digitale punct-la-multipunct operând în 



benzile de frecvenţă din gama 3 GHz la 11 GHz

43 SR EN 301 029-1 
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 1: Privire de 
ansamblu asupra capabilităţii de semnalizare a interfeţei nodurilor de reţea B-
ISDN setul 2, pasul 1 [Recomandarea Q.2721.1 (1996) ITU-T]

44 SR EN 301 029-2 
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 2: Specificaţia 
interfeţei nodului de reţea pentru control apel punct-la-multipunct / conexiune 
[Recomandarea Q.2722.1 (1996) ITU-T]

45 SR EN 301 029-3 
V1.2.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7 B-ISDN partea de utilizator (B-ISUP). Partea 3: Suport 
pentru parametrii suplimentari de trafic pentru Rata de Bit Statistică (SBR), 
Rata de Bit Disponibilă (ABR), Transferul ATM Bloc (ABT) şi Calitatea Serviciului 
(QoS) [Recomandarea Q.2723.1 (1996), Q2723.2(1997), Q.2723.3 (1997) şi 
Q2723.4 ITU-T]

46 SR EN 301 029-4 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7. B-ISDN partea de utilizator (B-ISUP). Partea 4: Perspectiva 
fără schimbări de stare pentru interfaţa nodului de reţea. [Recomandarea 
Q.2724.1 (1996) ITU-T]

47 SR EN 301 029-5 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Sistemul de 
semnalizare nr. 7. B-ISDN partea de utilizator (B-ISUP). Partea 5: Suport 
pentru negociere pe durata configurării conexiunii. [Recomandarea Q.2725.1 
(1996) ITU-T]

48 SR EN 301 029-6 
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 6: Proceduri de 
modificare [Recomandarea Q.2725.2 (1996) ITU-T]

49 SR EN 303 316 V1.2.1:2018 

Comunicaţii de bandă largă directe aer-sol. Echipamente care funcţionează în 
benzile de frecvenţe de la 1900 MHz până la 1920 MHz şi de la 5855 MHz până 
la 5875 MHz. Antene de formare a fasciculului. Standard armonizat pentru 
acces la spectrul radio

50 SR EN 305 200-4-4 
V1.1.1:2018 

Reţele integrate de telecomunicaţii în bandă largă prin cablu (CABLU). 
managementul energiei. Infrastructuri operaţionale. KPI-uri globale. Partea 4: 
Evaluări de proiectare. Sub-partea 4: Reţele de acces prin cablu

51 SR EN 319 401 V2.2.1:2018 Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Cerinţe de politică generală pentru 
furnizorii de servicii de încredere

52 SR EN 353-1+A1:2018 
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare 
de cădere cu alunecare cu suport de ancorare. Partea 1: Opritoare de cădere 
cu alunecare cu suport de ancorare rigid

53 SR EN 419212-2:2018 
Interfaţă de aplicaţie pentru elementele securizate utilizate pentru serviciile 
electronice de identificare, de autentificare şi de încredere. Partea 2: Servicii de 
semnătură şi sigiliu

54 SR EN 438-9:2018 
Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini 
termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 9: Clasificare şi specificaţii 
referitoare la stratificate cu alte tipuri de miezuri

55 SR EN 4533-002:2018 Serie aerospaţială.Sisteme de fibre optice. Manual de utilizare. Partea 002: 
Încercări şi măsurări

56 SR EN 4533-003:2018 Serie aerospaţială. Sisteme de fibre optice. Manual de utilizare. Partea 003: 
Practici pentru fabricare şi utilizarea fasciculelor de cabluri

57 SR EN 50090-3-4:2018 
Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 3-4: Strat aplicaţie 
securizat, serviciu securizat, configuraţie securizată şi resurse privind 
securitatea

58 SR EN 50090-3-
4:2018/AC:2018 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 3-4: Strat aplicaţie 
securizat, serviciu securizat, configuraţie securizată şi resurse privind 
securitatea

59 SR EN 60077-1:2018 Aplicaţii feroviare. Echipament electric pentru material rulant. Partea 1: Condiţii 
generale de funcţionare şi reguli generale

60 SR EN 60081:2003/A6:2018 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de performanţă

61 SR EN 60153-4:2018 Ghiduri de undă metalice goale. Partea 4: Specificaţii aplicabile ghidurilor de 
undă circulare

62 SR EN 60317-0-7:2018 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-7: 
Prescripţii generale. Conductor rotund de cupru emailat, complet izolat (FIW), 
fără defect de izolaţie electrică

63 SR EN 60317-56:2018 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 56: 
Conductor rotund de cupru sudabil, complet izolat (FIW), emailat cu poliuretan 
fără defect de izolaţie electrică, clasa 180



64 SR EN 60445:2018 
Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi 
identificare. Identificarea bornelor echipamentelor, a extremităţilor 
conductoarelor şi a conductoarelor

65 SR EN 6064:2018 
Serie aerospaţială. Analiza materialelor nemetalice (polimerizate) pentru 
determinarea gradului de polimelizare prin metoda calorimetrului cu scanare 
diferentiala (DSC)

66 SR EN 60747-16-
3:2003/A2:2018 

Dispozitive cu semiconductoare. Partea 16-3: Circuite integrate pentru 
microunde. Convertizoare de frecvenţă

67 SR EN 60747-16-
4:2005/A2:2018 

Dispozitive cu semiconductoare. Partea 16-4: Circuite integrate pentru 
microunde. Comutatoare

68 SR EN 60793-1-33:2018 Fibre optice. Partea 1-33: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. 
Rezistenţa la coroziune sub sarcină

69 SR EN 60793-1-48:2018 Fibre optice. Partea 1-48: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. 
Dispersia modulului de polarizare

70 SR EN 60793-2-10:2018 Fibre optice. Partea 2-10: Specificaţii de produs. Specificaţie intermediară 
pentru fibre multimod din categoria A1

71 SR EN 60811-
201:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 201: Încercări generale. Măsurarea grosimii izolaţiei

72 SR EN 60811-
202:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 202: Încercări generale. Măsurarea grosimii mantalelor 
nemetalice

73 SR EN 60811-
401:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrânire termică. 
Îmbătrânire în etuva cu aer

74 SR EN 60811-
410:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 410: Încercări diverse. Metodă de încercare pentru 
măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare 
izolate cu poliolefine

75 SR EN 60811-
508:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald 
pentru izolaţii şi mantale

76 SR EN 60811-
509:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare 
a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic)

77 SR EN 60811-
511:2012/A1:2018 

Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale 
nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la 
cald a amestecurilor de polietilenă şi de polipropilenă

78 SR EN 60947-5-1:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie 
pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de 
comandă

79 SR EN 61000-4-
5:2015/A1:2018 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare şi 
măsurare. Încercări de imunitate la unde de şoc

80 SR EN 61511-
1:2017/A1:2018 

Securitate funcţională. Sisteme cu aparatură de securitate pentru sectorul 
industriei prelucrătoare. Partea 1: Cadru, definiţii, cerinţe pentru sistem, 
echipamente şi programarea aplicaţiei

81 SR EN 61577-2:2018 
Aparatură de radioprotecţie. Aparate de măsurare a radonului şi a 
descendenţilor radonului. Partea 2: Cerinţe specifice pentru aparatele de 
măsurare a 222Rn şi 220Rn

82 SR EN 61784-
3:2017/A1:2018 

Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 3: Magistrale de câmp 
pentru securitate funcţională. Reguli generale şi definiţii ale profilurilor

83 SR EN 62053-
24:2015/A1:2017/AC:2018 

Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. 
Partea 24: Contoare statice pentru energie reactivă la frecvenţă fundamentală 
(clase 0,5 S, 1 S şi 1)

84 SR EN 62056-5-3:2018 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 
5-3: Stratul aplicaţie DLMS/COSEM

85 SR EN 62056-6-1:2018 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 
6-1: Sistem de identificare a obiectelor (OBIS)

86 SR EN 62056-8-5:2018 
Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 
8-5: Profil de comunicaţie OFDM G3-PLC de bandă îngustă pentru reţele de 
vecinătate

87 SR EN 62056-8-
5:2018/AC:2018 

Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 
8-5: Profil de comunicaţie OFDM G3-PLC de bandă îngustă pentru reţele de 
vecinătate



88 SR EN 62232:2018 
Determinarea intensităţii câmpurilor de radiofrecvenţă, a densităţii de putere şi 
a SAR în vecinătatea staţiilor de bază de radiocomunicaţii în scopul evaluării 
expunerii umane

89 SR EN 62282-3-201:2018 
Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-201: Sisteme de 
generare a energiei utilizând celule cu combustibil, staţionare. Metode de 
încercare a performanţelor mini-sistemelor cu celule cu combustibil 

90 SR EN 62351-7:2018 
Managementul sistemelor energetice şi schimbul de informaţii asociate. 
Securitatea comunicaţiilor şi datelor. Partea 7: Modele de obiecte de date 
pentru managementul reţelelor şi sistemelor (NSM) 

91 SR EN 62439-2:2018 Reţele de comunicaţii industriale. Reţele de automatizare de înaltă 
disponibilitate. Partea 2: Protocol de redundanţă a suportului (MRP)

92 SR EN 62439-
2:2018/AC:2018 

Reţele de comunicaţii industriale. Reţele de automatizare de înaltă 
disponibilitate. Partea 2: Protocol de redundanţă a suportului (MRP)

93 SR EN 62453-
301:2010/A1:2018 

Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). 
Partea 301: Integrarea profilurilor de comunicaţie. CEI 61784 CPF 1

94 SR EN 62453-302:2018 Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). 
Partea 302: Integrarea profilurilor de comunicaţie. IEC 61784 CPF 2

95 SR EN 62453-309:2018 Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). 
Partea 309: Integrarea profilurilor de comunicaţie. IEC 61784 CPF 9

96 SR EN 62805-1:2018 Metodă de măsurare a sticlei fotovoltaice (PV). Partea 1: Măsurarea opacităţii 
totale şi a distribuţiei spectrale a opacităţii

97 SR EN 62805-2:2018 Metodă de măsurare a sticlei fotovoltaice (PV). Partea 2: Măsurarea 
transmitanţei şi reflectanţei

98 SR EN 62841-2-17:2018 
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele 
de adâncime portabile

99 SR EN 62863:2018 Metode de măsurare a performanţelor aparatelor electrice de tuns sau tăiat 
părul pentru uz casnic

100 SR EN 62979:2018 Module fotovoltaice. Diode de derivaţie. Încercare de avalanşă termică

101 SR EN 63005-1:2018 Înregistratoare de date video pentru identificarea şi analiza cauzelor 
accidentelor vehiculelor rutiere. Partea 1: Cerinţe de bază

102 SR EN IEC 62056-6-2:2018 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 
6-2: Clase de interfaţă COSEM

103 SR EN IEC 62822-3:2018 
Echipament pentru sudare cu arc electric. Evaluarea restricţiilor referitoare la 
expunerea persoanelor la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 
GHz). Partea 3: Echipament de sudare electrică prin presiune

104 SR EN IEC 62969-1:2018 
Dispozitive cu semiconductoare. Interfaţă cu semiconductoare pentru 
autovehicule. Partea 1: Cerinţe generale pentru interfaţă de alimentare pentru 
senzori de autovehicule

105 SR EN ISO 10210:2018 Materiale plastice. Metode de pregătire a eşantioanelor pentru încercarea de 
biodegradare a materialelor plastice

106 SR EN ISO 10426-
1:2010/AC:2018 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cimenturi şi materiale de cimentare 
pentru foraj. Partea 1: Specificaţii

107 SR EN ISO 10555-
1:2013/A1:2018 

Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 1: Cerinţe 
generale. Amendament 1

108 SR EN ISO 105-B03:2018 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B03: Rezistenţa 
vopsirilor la agenţi atmosferici: Expunere în aer liber

109 SR EN ISO 10675-2:2018 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru 
examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu şi aliajele acestuia

110 SR EN ISO 10993-16:2018 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor 
toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile

111 SR EN ISO 11126-10:2018 
Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor 
similare. Specificaţii pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. 
Partea 10: Granat (Almandit)

112 SR EN ISO 11295:2018 Clasificare şi informaţii despre proiectarea şi utilizările sistemelor de conducte 
de materiale plastice destinate lucrărilor de renovare şi înlocuire

113 SR EN ISO 11363-2:2018 Butelii transportabile pentru gaz. Filete conice 17E şi 25E pentru racordarea 
robinetelor la butelii de gaz. Partea 2: Calibre pentru inspecţie

114 SR EN ISO 11615:2018 
Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de 
date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate 
referitoare la medicamente

Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de 



115 SR EN ISO 11616:2018 date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate 
referitoare la produse farmaceutice

116 SR EN ISO 11666:2018 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de 
acceptare

117 SR EN ISO 
11746:2012/A1:2018 Orez. Determinarea caracteristicilor biometrice ale boabelor. Amendament 1

118 SR EN ISO 11981:2018 
Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de întreţinere. Determinarea 
compatibilităţii fizice a produselor de întreţinere pentru lentile de contact cu 
lentilele de contact

119 SR EN ISO 11986:2018 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de întreţinere. Determinarea 
absorbţiei şi eliberării conservantului

120 SR EN ISO 12944-1:2018 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel 
împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală

121 SR EN ISO 12944-2:2018 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel 
împotriva coroziunii. Partea 2: Clasificare a mediului

122 SR EN ISO 12944-3:2018 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel 
împotriva coroziunii. Partea 3: Dispoziţii de proiectare

123 SR EN ISO 12944-4:2018 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel 
împotriva coroziunii. Partea 4: Tipuri de suprafeţe şi de pregătire a suprafeţelor

124 SR EN ISO 12944-7:2018 
Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel 
împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de 
vopsire

125 SR EN ISO 12944-8:2018 
Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel 
împotriva coroziunii. Partea 8: Specificaţii pentru lucrări noi şi pentru lucrări de 
întreţinere

126 SR EN ISO 13916:2018 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii 
între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii

127 SR EN ISO 14253-1:2018 
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Verificare prin măsurare a 
caracteristicilor pieselor şi echipamentelor de măsurare. Partea 1: Reguli de 
stabilire a conformităţii sau neconformităţii cu specificaţiile

128 SR EN ISO 14457:2018 Stomatologie. Piese de mână şi motoare

129 SR EN ISO 14644-15:2018 Camere curate şi medii controlate asociate. Partea 15: Evaluarea oportunităţii 
utilizării echipamentelor şi materialelor pe baza concentraţiei chimice din aer

130 SR EN ISO 14853:2018 Materiale plastice. Determinarea biodegradării anaerobe finale, în mediu apos, 
a materialelor plastice. Metoda prin măsurarea producţiei de biogaz

131 SR EN ISO 
14889:2014/A1:2018 

Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele 
finisate, nedebordate

132 SR EN ISO 15985:2018 
Materiale plastice. Determinarea biodegradării anaerobe finale în condiţii de 
fermentaţie anaerobă şi conţinut ridicat de materii solide. Metoda prin analiza 
biogazului degajat

133 SR EN ISO 16001:2018 Maşini de terasament. Dispozitive de detectare a obiectelor şi sporire a 
vizibilităţii. Cerinţe de performanţă şi încercări

134 SR EN ISO 16407-1:2018 
Colectarea electronică a taxei. Evaluarea echipamentelor pentru conformitatea 
cu ISO 17575-1. Partea 1: Structura setului de încercări şi obiectivele 
încercărilor

135 SR EN ISO 16410-1:2018 
Colectarea electronică a taxei. Evaluarea echipamentelor pentru conformitatea 
cu ISO 17575-3. Partea 1: Structura setului de încercări şi obiectivele 
încercărilor

136 SR EN ISO 
17100:2015/A1:2018 Servicii de traducere. Cerinţe pentru serviciile de traducere. Amendament 1

137 SR EN ISO 17640:2018 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. 
Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare

138 SR EN ISO 17664:2018 
Procesarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Informaţii de furnizat de către 
producătorul dispozitivului medical referitoare la procesarea dispozitivelor 
medicale

139 SR EN ISO 1825:2018 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru alimentarea cu 
combustibil şi golirea de combustibil, la sol, a aeronavelor. Specificaţie

140 SR EN ISO 18674-3:2018 Investigaţii şi încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in situ prin 
aparatură. Partea 3: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: înclinometre

141 SR EN ISO 18830:2018 
Materiale plastice. Determinarea biodegradării aerobe a materialelor plastice 
care nu plutesc la interfaţa apă de mare/sediment nisipos. Metoda prin 
măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru închis



142 SR EN ISO 19085-
1:2018/AC:2018 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 1: Cerinţe comune

143 SR EN ISO 19085-3:2018 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 3: Maşini 
de găurit şi maşini de frezat cu comandă numerică (CN)

144 SR EN ISO 19085-6:2018 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 6: Freze 
cu un singur arbore portsculă cu ax vertical

145 SR EN ISO 19160-4:2018 Adresare. Partea 4: Componente şi limbaje ale modelelor de adrese poştale 
internaţionale

146 SR EN ISO 19225:2018 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile de abataj frontal. 
Cerinţe de securitate pentru haveze cu tambur şi pluguri

147 SR EN ISO 19340:2018 Calitatea apei. determinarea percloratului dizolvat. Metoda prin cromatografie 
ionică (Cl).

148 SR EN ISO 19399:2018 Lacuri şi vopsele. Determinarea grosimii peliculei prin metoda tăierii în pană 
(metoda zgârierii şi găuririi)

149 SR EN ISO 19679:2018 
Materiale plastice. Determinarea biodegradării aerobe a materialelor plastice 
care nu plutesc la interfaţa apă de mare/sediment. Metoda prin analiza 
dioxidului de carbon degajat

150 SR EN ISO 19901-2:2018 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cerinţe specifice referitoare la 
structurile marine. Partea 2: Proceduri şi criterii de proiectare seismice

151 SR EN ISO 20380:2018 Piscine publice. Sisteme de vizionare pe calculator pentru detectarea 
accidentelor de înec în piscine. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

152 SR EN ISO 20957-10:2018 
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o 
roată fixă sau fără roată liberă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 
specifice suplimentare

153 SR EN ISO 20957-8:2018 
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi 
simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice 
suplimentare

154 SR EN ISO 25110:2018 Colectarea electronică a taxei. Definirea interfeţei pentru cont de bord utilizând 
card cu circuit integrat

155 SR EN ISO 27830:2018 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Linii directoare pentru 
specificarea acoperirilor metalice şi anorganice

156 SR EN ISO 2812-1:2018 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide. Partea 1: Metoda prin 
imersiune în lichide, altele decât apa

157 SR EN ISO 2812-4:2018 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide. Partea 4: Metoda petei

158 SR EN ISO 287:2018 Hârtie şi carton. Determinarea umidităţii unui lot. Metoda prin uscare în etuvă

159 SR EN ISO 294-5:2018 
Materiale plastice. Formarea prin injecţie a epruvetelor de materiale 
termoplastice. Partea 5: Pregătirea epruvetelor standard pentru determinarea 
anizotropiei

160 SR EN ISO 3210:2018 
Anodizarea aluminiului şi a aliajelor acestuia. Evaluarea calităţii straturilor 
anodizate colmatate prin determinarea pierderii de masă după imersare în 
soluţie (soluţii) acidă (acide) 

161 SR EN ISO 4254-7:2018 
Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de 
recoltat şi tocat furaje, maşini de recoltat bumbac şi maşini de recoltat trestie 
de zahăr

162 SR EN ISO 4259-1:2018 
Produse petroliere şi produse înrudite. Fidelitatea metodelor de măsurare şi a 
rezultatelor. Partea 1: Determinarea valorilor de fidelitate referitoare la 
metodele de încercare

163 SR EN ISO 4259-2:2018 
Produse petroliere şi produse înrudite. Fidelitatea metodelor de măsurare şi a 
rezultatelor. Partea 2: Interpretarea şi aplicarea valorilor de fidelitate 
referitoare la metodele de încercare

164 SR EN ISO 52022-3:2018 

Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină 
naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul 
detaliată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de 
protecţie solară asociate vitrajelor

165 SR EN ISO 
6571:2009/A1:2018 

Mirodenii, condimente şi plante aromatice. Determinarea conţinutului de uleiuri 
volatile (metoda hidrodistilării). Amendament 1

166 SR EN ISO 9017:2018 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la 
rupere

167 SR EN ISO/IEC 17011:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare 
care acreditează organisme de evaluare a conformităţii

168 SR ISO 10957:2018 Informare şi documentare. Număr internaţional standardizat pentru muzică 
(ISMN)



169 SR ISO 15489-1:2018 Informare şi documentare. Managementul arhivistic al documentelor. Partea 1: 
Concepte şi principii

170 SR ISO 2108:2018 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru carte 
(ISBN)

171 SR ISO 3297:2018 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru seriale 
(ISSN)

172 SR ISO 5208:2015/C91:2018 Robinetărie industrială. Încercări la presiune ale robinetelor metalice

Total - -


