
Traduceri iunie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEN/TR 15310-
1:2009 

Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 1: Îndrumări pentru selectarea şi 
aplicarea criteriilor de eşantionare, în diferite condiţii

2 SR CEN/TR 15310-
2:2009 

Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 2: Îndrumări pentru tehnicile de 
eşantionare

3 SR CEN/TR 15310-
3:2009 

Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 3: Îndrumări pentru procedurile 
pentru sub-eşantionare pe teren

4 SR CEN/TR 15310-
4:2009 

Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 4: Îndrumări pentru procedurile 
de ambalare, depozitare, conservare, transport şi livrare a eşantioanelor

5 SR CEN/TR 15310-
5:2009 

Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 5: Îndrumări pentru procesul de 
elaborare a planului de eşantionare

6 SR EN 10216-1:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi 
de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă

7 SR EN 10216-2:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi 
de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

8 SR EN 10216-3:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi 
de oţel aliat cu granulaţie fină

9 SR EN 10216-4:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi 
de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

10 SR EN 10216-5:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi 
de oţel inoxidabil

11 SR EN 10269:2014 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru organe de asamblare utilizate la temperatură ridicată 
şi/sau scăzută

12 SR EN 1120:2001 
Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din materiale plastice 
termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la atac chimic din 
interiorul unei secţiuni în condiţii de deflexie

13 SR EN 1228:2001 Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide 
armate cu sticlă (PAS). Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale

14 SR EN 13032-
1+A1:2012 

Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat 
Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor

15 SR EN 13726-3:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în 
contact cu plaga. Partea 3: Rezistenţă la penetrarea apei

16 SR EN 13726-4:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în 
contact cu plaga. Partea 4: Conformabilitate

17 SR EN 13726-6:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în 
contact cu plaga. Partea 6: Controlul mirosului

18 SR EN 
13954+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă

19 SR EN 14033-3:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie si întreţinere pentru cale. Partea 3 : 
Cerinţe generale de securitate

20 SR EN 14688:2015 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

21 SR EN 15340:2007 Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la forfecare a acoperirilor obţinute prin 
pulverizare termică

22 SR EN 15408:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de sulf 
(S), de clor (Cl), de fluor (F) şi de brom (Br)

23 SR EN 15410:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de 
elemente majore (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)

24 SR EN 15411:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de 
elemente în urme (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V şi Zn)

25 SR EN 15413:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de încercat din 



eşantioane de laborator

26 SR EN 15443:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de laborator

27 SR EN 15651-4:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. 
Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale

28 SR EN 15651-
4:2017/AC:2017 

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi 
trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale

29 SR EN 15651-5:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. 
Partea 5: Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, marcare şi etichetare

30 SR EN 15936:2013 Nămol, biodeşeuri tratate, sol şi deşeuri. Determinarea conţinutului de carbon organic 
total (COT) prin combustie uscată

31 SR EN 16167:2013 
Nămol, biodeşeuri tratate şi sol. Determinarea bifenililor policloruraţi (PCB) prin 
cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă (GC-MS) şi cromatografie în fază 
gazoasă cu detecţie prin captură de electroni (GC-DCE)

32 SR EN 16931-1:2017 Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esenţiale ale 
unei facturi electronice

33 SR EN 50200:2016 Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără 
protecţie utilizate în circuite de siguranţă

34 SR EN 50569:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare 
pentru storcătoare centrifugale pentru utilizare în comun

35 SR EN 50577:2016 Cabluri electrice. Încercare de rezistenţă la foc a cablurilor electrice fără protecţie 
(Clasificare P)

36 SR EN 513:2002 Profile de policlorura de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru realizarea ferestrelor şi uşilor. 
Determinarea rezistenţei la îmbătrânire artificială

37 SR EN 60312-1:2017 Aspiratoare de praf pentru utilizarea casnică. Partea 1: Aspiratoare de praf. Metode de 
măsurare a performanţelor

38 SR EN 60335-2-
31:2015 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: 
Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie şi alte aparate de extragere a fumului 
rezultat de la prepararea alimentelor

39 SR EN 60335-2-
5:2015 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii 
particulare pentru maşini de spălat vase

40 SR EN 60664-3:2017 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea 
acoperirii, înglobării sau turnării pentru protecţia împotriva poluării

41 SR EN 917:2002 Sisteme de conducte din materiale plastice. Robinete din materiale termoplastice. 
Metode de încercare a rezistenţei la presiune interioară şi la etanşeitate

42 SR EN ISO 10524-
1:2006 

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 1: Regulatoare de presiune şi 
regulatoare de presiune cu dispozitive pentru măsurarea debitului

43 SR EN ISO 10524-
2:2006 

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare de presiune 
pentru distribuitoare şi de linie

44 SR EN ISO 12947-
2:2017 

Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a ţesăturilor prin metoda 
Martindale. Partea 2: Determinarea deteriorării epruvetei

45 SR EN ISO 
14923:2004 

Pulverizare termica. Caracterizarea şi încercările acoperirilor obţinute prin pulverizare 
termică

46 SR EN ISO 
18465:2017 

Microbiologia lanţului alimentar. Determinarea cantitativă a toxinei emetice (cereulida) 
prin LC-MS/MS

47 SR EN ISO 21528-
1:2017 

Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea 
Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detectarea Enterobacteriaceelor

48 SR EN ISO 21528-
2:2017 

Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea 
Enterobacteriaceelor. Partea 2: Metodă pentru numărarea coloniilor

49 SR EN ISO 24534-
1:2010 

Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificare electronică a 
înregistrării (ERI) pentru vehicule. Partea 1: Arhitectură

50 SR EN ISO 24534-
2:2010 

Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificarea înregistrării 
electronice (ERI) pentru vehicule. Partea 2: Prescripţii de funcţionare

51 SR ISO 8559-1:2018 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Definiţii antropometrice pentru 
măsurarea corpului

Total - -


