
Standarde aprobate în luna iulie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEN/TR 16940:2018 Instalaţii de gaz de uz casnic. Recomandări pentru securitate

2 SR CEN/TS 16931-
2:2018 Facturare electronică. Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1

3 SR CEN/TS 16931-3-
1:2018 

Facturare electronică. Partea 3-1: Metodologie aplicabilă corespondenţelor sintactice 
ale elementelor esenţiale ale unei facturi electronice

4 SR EN 12467+A2:2018 Plăci plane de fibrocement. Specificaţii de produs şi metode de încercare

5 SR EN 12480:2018 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative

6 SR EN 12691:2018 Foi flexibile hidroizolante. Foi bituminoase, din material plastic şi din cauciuc pentru 
hidroizolarea acoperişului. Determinarea rezistenţei la impact

7 SR EN 12999+A2:2018 Instalaţii de ridicat. Macarale de încarcare

8 SR EN 13001-3-6:2018 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-6: Stări limită şi verificarea 
aptitudinii componentelor maşinii - Cilindri hidraulici

9 SR EN 13158:2018 
Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru 
sporturi ecvestre, pentru călăreţi, pentru personalul care lucrează cu caii şi pentru 
conducătorii de atelaje. Cerinţe şi metode de încercare

10 SR EN 13207:2018 Materiale plastice. Folii şi tuburi de materiale termoplastice pentru silozuri cu 
utilizare în agricultură

11 SR EN 13655:2018 Materiale plastice. Folii de mulcire de materiale termoplastice recuperabile dupa 
utilizare, pentru utilizare în agricultură şi horticultură

12 SR EN 15129:2018 Dispozitive antiseismice

13 SR EN 1568-1:2018 
Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 1: Cerinţe pentru 
spumanţi concentraţi de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide 
nemiscibile cu apa

14 SR EN 1568-2:2018 
Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 2: Cerinţe pentru 
spumanţi concentraţi de înaltă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide 
nemiscibile cu apa

15 SR EN 1568-4:2018 
Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 4: Cerinţe pentru 
spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide 
miscibile cu apa

16 SR EN 16205+A1:2018 Măsurarea în laborator a zgomotului de paşi pe planşee

17 SR EN 1646-1:2018 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Autorulote. Partea 1: Cerinţe de locuit 
referitoare la sănătate şi securitate

18 SR EN 16719:2018 Platforme de transport

19 SR EN 16893:2018 Conservarea patrimoniului cultural. Cerinţe pentru amplasarea, construcţia şi 
modificarea clădirilor şi a încăperilor destinate depozitării sau utilizării colecţiilor

20 SR EN 16954:2018 Piatră aglomerată. Placaje şi produse tăiate la dimensiuni pentru pardoseli şi scări 
(interioare şi exterioare)

21 SR EN 17049:2018 
Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză. Identificare tilozină, 
spiramicină, virginiamicină, carbadox şi olaquindox la niveluri subaditive în hrana 
pentru animale combinată. Analiză de confirmare prin LCMS

22 SR EN 1794-1:2018 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performanţe neacustice. 
Partea 1: Performanţe mecanice şi cerinţe de stabilitate

23 SR EN 300 220-2 
V3.2.1:2018 

Dispozitive pentru distanţă mică (SRD) care funcţionează în banda de frecvenţe de 
la 25 MHz până la 1000 MHz. Partea 2: Standard armonizat pentru accesul la 
spectrul radio pentru echipamente radio nespecifice

24 SR EN 301 064-1 
V1.1.2:2018 

Reţea pentru managementul telecomunicaţiilor (TMN). Modele şi protocoale de 
informare pentru gestionarea şi controlul modului de transfer asincron (ATM). Partea 
1: Specificaţie interfaţă Q3



25 SR EN 301 065-1 
V1.2.2:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de finalizare a 
apelurilor în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Partea 1: Specificaţia protocolului

26 SR EN 301 065-2 
V1.2.2:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de finalizare a 
apelurilor în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Partea 2: Specificaţia proformei pentru 
Declaraţia de Conformitate a Implementării Protocolului (PICS)

27 SR EN 301 065-3 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de finalizare a 
apelurilor în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Partea 3: Specificaţia pentru utilizator 
referitoare la structura şi scopul setului de încercări (TSS&TP)

28 SR EN 301 065-4 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de finalizare a 
apelurilor în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Partea 4: Specificaţia setului de încercări 
abstracte (ATS) şi a proformei pentru informaţia suplimentară privind 
implementarea parţială a protocolului pentru încercare (PIXIT) pentru utilizator

29 SR EN 301 065-5 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de finalizare a 
apelurilor în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Partea 5: Specificaţia pentru reţea referitoare 
la structura şi scopul setului de încercări (TSS&TP)

30 SR EN 301 067-1 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Negocierea în timpul fazei de stabilire a apelului/conexiunii. Partea 1: Specificaţia 
protocolului. [Recomandarea Q.2962 (1996) ITU-T, modificată]

31 SR EN 301 067-2 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Negocierea în timpul fazei de stabilire a apelului/conexiunii. Partea 2: Specificaţia 
proformei pentru Declaraţia de Conformitate a Implementării Protocolului (PICS) 

32 SR EN 301 068-1 
V1.3.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B- ISDN). Protocolul sistemului 
de semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Patrea 1: 
Specificaţia protocolului. [Recomandările Q.2961.1(1995), Q.2961.2(1997), 
Q.2961.3(1997), Q.2961.4(1997), Q.2961.6(1997) ITU-T modificate]

33 SR EN 301 068-2 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B- ISDN). Protocolul sistemului 
de semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Patrea 2: 
Specifica?ia proformei pentru Declaraţia de Conformitate a Implementării 
Protocolului (PICS)

34 SR EN 301 068-3 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B- ISDN). Protocolul sistemului 
de semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Patrea 3: 
Specificaţia pentru utilizator referitoare la structura şi scopul setului de încercări 
(TSS&TP)

35 SR EN 301 068-4 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 4: 
Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a proformei pentru informaţia 
suplimentară privind implementarea parţială a protocolului pentru încercare (PIXIT) 
pentru utilizator

36 SR EN 301 068-5 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 5: 
Specificaţia structurii setului de încercări şi a scopurilor încercărilor (TSS şi TP) 
pentru reţea

37 SR EN 301 068-6 
V1.2.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 6: 
Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a proformei pentru informaţia 
suplimentară privind implementarea parţială a protocolului pentru încercare (PIXIT) 
pentru reţea

38 SR EN 302 077 
V2.1.1:2018 

Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune audio digitală (DAB). 
Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio

39 SR EN 302 245 
V2.1.1:2018 

Echipamente de emisie pentru serviciul mondial de radiodifuziune sonoră digitală 
(DRM). Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio

40 SR EN 303 146-1 
V1.3.1:2018 

Sisteme radio reconfigurabile (RRS) Informaţii dispozitive mobile, modele şi 
protocoale. Partea 1: Interfaţă multiradio (MURI)

SR EN 303 146-3 Sisteme radio reconfigurabile (RRS) Informaţii dispozitive mobile, modele şi 



41 V1.3.1:2018 protocoale. Partea 3: Interfaţă unificată pentru aplicaţii radio (URAI)

42 SR EN 50090-6-1:2018 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 6-1: Interfeţe. Interfaţă 
pentru servicii web

43 SR EN 50134-2:2018 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 2: Dispozitive de declanşare

44 SR EN 50155:2018 Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant

45 SR EN 50341-2-8:2018 Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-8: 
Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru Franţa (pe baza EN 50341-1:2012)

46 SR EN 
50570:2014/A1:2018 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii 
particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun

47 SR EN 
50571:2014/A1:2018 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii 
particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun

48 SR EN 50637:2018 Aparate electromedicale. Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe 
esenţiale ale paturilor medicale pentru copii

49 SR EN 50663:2018 
Standard de produs pentru evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice 
de putere mică cu restricţiile de bază referitoare la expunerea corpului uman la 
câmpuri electromagnetice (10 MHz - 300 GHz)

50 SR EN 50672:2018 Cerinţe de ecoproiectare pentru calculatoare şi servere informatice

51 SR EN 60598-
1:2015/A1:2018 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări

52 SR EN 60669-1:2018 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Partea 1: Prescripţii generale

53 SR EN 60893-3-
6:2004/A2:2018 

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de 
răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-6: Specificaţii pentru 
materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază 
de răşină siliconică

54 SR EN 
60901:2002/A6:2018 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Prescripţii de performanţă

55 SR EN 61300-3-
50:2014/AC:2018 

Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode 
fundamentale de încercare şi de măsurare. Partea 3-50: Examinări şi încercări -
Diafonie în comutatoarele spaţiale optice

56 SR EN 61481-
1:2015/AC:2018 

Lucrări sub tensiune. Comparatoare de fază. Partea 1: Tip capacitiv pentru utilizate 
la tensiuni alternative ce depăşesc 1 kV

57 SR EN 61851-21-
1:2018 

Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii 
referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru 
vehicule electrice pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent alternativ 
sau curent continuu 

58 SR EN 62317-
4:2006/AC:2018 Miezuri de ferită. Dimensiuni. Partea 4: Miezuri RM şi părţi asociate

59 SR EN 
62359:2011/A1:2018 

Ultrasunete. Caracterizarea câmpului. Metodă de încercare pentru determinarea 
indicilor termici şi mecanici ai câmpurilor de ultrasunete utilizate pentru diagnostic 
medical

60 SR EN 62366-
1:2015/AC:2018 

Aparate electromedicale. Partea 1: Aplicarea tehnicii pentru aptitudinea de utilizare 
a aparatelor electromedicale

61 SR EN 
62554:2012/A1:2018 

Prepararea eşantioanelor pentru măsurarea nivelului de mercur în lămpile 
fluorescente

62 SR EN 62561-4:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 4: 
Prescripţii pentru dispozitive de fixare a conductoarelor

63 SR EN 62561-5:2018 
Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 5: 
Prescripţii pentru căminele de vizitare şi dispozitivele de etanşare ale electrozilor de 
pământ

64 SR EN 
62606:2015/A1:2018 Prescripţii generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric

65 SR EN 71-7+A2:2018 Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea cu degetul. Cerinţe şi 
metode de încercare

66 SR EN 736-1:2018 Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 1: Definirea tipurilor de aparate

67 SR EN IEC 60519-
12:2018 

Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 12: Reguli particulare pentru 
echipamentele de încălzire cu radiaţii infraroşii

68 SR EN IEC 60793-1-
47:2018 

Fibre optice. Partea 1-47: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. Atenuare 
asociată macrocurburii

69 SR EN IEC 60794-1-
22:2018 

Cabluri cu fibre optice. Partea 1-22: Specificaţie generică. Proceduri de bază pentru 
încercările cablurilor optice. Metode de încercare de mediu



70 SR EN IEC 60810:2018 Lămpi, surse de lumină şi LED-uri încapsulate pentru vehicule rutiere. Cerin?e de 
performanţă

71 SR EN IEC 62148-
1:2018 

Dispozitive şi componente active pentru fibre optice. Standarde pentru capsulă şi 
interfaţă. Partea 1: Generalităţi şi ghid

72 SR EN IEC 62271-
110:2018 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 110: Comutarea sarcinilor inductive

73 SR EN IEC 62271-
110:2018/AC:2018 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 110: Comutarea sarcinilor inductive

74 SR EN IEC 62439-
3:2018 

Reţele de comunicaţii industriale. Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate. 
Partea 3: Protocol de redundanţă paralelă (PRP) şi redundanţă transparentă de 
înaltă disponibilitate (HSR)

75 SR EN IEC 62439-
5:2018 

Reţele de comunicaţii industriale. Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate. 
Partea 5: Protocol de redundanţă cu balize (BRP)

76 SR EN IEC 62453-303-
1:2010/A1:2018 

Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). Partea 
303-1: Integrarea profilurilor de comunicaţie CEI 61784 CP 3/1 şi CP 3/2

77 SR EN IEC 62677-
1:2018 

Profiluri termocontractabile pentru joasă şi medie tensiune. Partea 1: Prescripţii 
generale

78 SR EN IEC 62677-
2:2018 

Profiluri termocontractabile pentru joasă şi medie tensiune. Partea 2: Metode de 
încercare

79 SR EN IEC 62688:2018 Module şi ansambluri fotovoltaice concentratoare. Calificare de securitate

80 SR EN ISO 10619-
1:2018 

Furtunuri şi tuburi de cauciuc şi materiale plastice. Măsurarea flexibilităţii şi 
rigidităţii. Partea 1: Încercări la temperatură ambiantă

81 SR EN ISO 10619-
2:2018 

Furtunuri şi tuburi de cauciuc şi materiale plastice. Măsurarea flexibilităţii şi 
rigidităţii. Partea 2: Încercări la îndoire la temperaturi sub temperatura ambiantă

82 SR EN ISO 10960:2018 Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice. Evaluarea rezistenţei la ozon în condiţii 
dinamice

83 SR EN ISO 11296-
2:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor de evacuare şi 
canalizare subterane, fără presiune. Partea 2: Căptuşire cu ţevi continue

84 SR EN ISO 11296-
4:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor de evacuare şi 
de canalizare subterane, fără presiune. Partea 4: Tubare continuă prin polimerizare 
la locul de instalare

85 SR EN ISO 11297-
2:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor de evacuare şi 
de canalizare subterane, sub presiune. Partea 2: Căptuşire cu ţevi continue

86 SR EN ISO 11297-
4:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor de evacuare şi 
de canalizare subterane, sub presiune. Partea 4: Tubare continuă prin polimerizare 
la locul de instalare

87 SR EN ISO 11298-
2:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor subterane de 
alimentare cu apă. Partea 2: Căptuşire cu ţevi continue

88 SR EN ISO 11363-
1:2018 

Butelii pentru gaz. Filete conice 17E şi 25E pentru racordarea robinetelor la butelii 
de gaz. Partea 1: Specificaţii

89 SR EN ISO 12138:2018 Materiale textile. Metode de spălare casnică a ţesăturilor şi tricoturilor înainte de 
încercarea la inflamabilitate

90 SR EN ISO 12944-
6:2018 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea 
performanţei

91 SR EN ISO 12944-
9:2018 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 9: Protecţia prin sisteme de vopsire şi metode de încercare de 
laborator pentru evaluarea performanţei pentru structuri marine şi conexe

92 SR EN ISO 13897:2018 Stomatologie. Capsule de amestecare reutilizabile pentru amalgam stomatologic

93 SR EN ISO 
14044:2007/A1:2018 

Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare. 
Amendament 1

94 SR EN ISO 14118:2018 Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate

95 SR EN ISO 14688-
1:2018 

Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 
1: Identificare şi descriere

96 SR EN ISO 14688-
2:2018 

Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 
2: Principii pentru o clasificare

97 SR EN ISO 14689:2018 Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea, descrierea şi clasificarea rocilor

98 SR EN ISO 15296:2018 Echipament pentru sudare cu gaze. Vocabular

99 SR EN ISO 15797:2018 Materiale textile. Proceduri industriale de spălare şi finisare pentru încercarea 
îmbrăcămintei de lucru



100 SR EN ISO 16092-
1:2018 Securitatea maşinilor unelte. Prese. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

101 SR EN ISO 16092-
3:2018 

Securitatea maşinilor unelte. Prese. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru prese 
hidraulice

102 SR EN ISO 16228:2018 Organe de asamblare. Tipuri de documente pentru control

103 SR EN ISO 17601:2018 
Calitatea solului. Estimarea abundenţei de secvenţe de gene microbiene selectate 
prin reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) cantitativă plecând de la ADN extras direct 
din sol

104 SR EN ISO 17892-
7:2018 

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 7: 
Încercare la compresiune monoaxială

105 SR EN ISO 18187:2018 Calitatea solului. Încercare de contact pentru eşantioane solide folosind activitatea 
dehidrogenazică a Arthrobacter globiformis

106 SR EN ISO 18311:2018 Calitatea solului. Metodă pentru încercarea efectelor contaminanţilor solului asupra 
activităţii de hrănire a organismelor care trăiesc în sol. Încercare Bait-lamina

107 SR EN ISO 18541-
6:2018 

Vehicule rutiere. Acces standardizat la informaţiile referitoare la repararea şi 
întreţinerea automobilelor (RMI). Partea 6: Cerinţe şi cazuri de utilizare a RMI 
specifice vehiculelor

108 SR EN ISO 19023:2018 Stomatologie. Şuruburi de ancorare ortodontice

109 SR EN ISO 19085-
8:2018 

Maşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi de 
calibrat cu bandă pentru piese drepte

110 SR EN ISO 19115-
1:2014/A1:2018 Informaţii geografice. Metadate. Partea 1: Principii de bază. Amendament 1

111 SR EN ISO 
19157:2014/A1:2018 

Informaţii geografice. Calitatea datelor. Amendament 1: Descrierea calităţii datelor 
utilizând acoperiri

112 SR EN ISO 20029-
1:2018 

Materiale plastice. Elastomeri termoplastici pe bază de poliester/ ester şi polieter/ 
ester pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru 
specificaţii

113 SR EN ISO 20029-
2:2018 

Materiale plastice. Elastomeri termoplastici pe bază de poliester/ ester şi polieter/ 
ester pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea 
proprietăţilor

114 SR EN ISO 
20126:2012/A1:2018 

Stomatologie. Periuţe de dinţi manuale. Cerinţe generale şi metode de încercare. 
Amendament 1

115 SR EN ISO 20485:2018 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Metoda cu gaz trasor

116 SR EN ISO 20486:2018 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Etalonarea pierderilor de 
referinţă pentru gaze

117 SR EN ISO 20701:2018 Piele. Încercări de rezistenţă a culorii. Rezistenţa culorii la salivă

118 SR EN ISO 23537-
1:2017/A1:2018 

Cerinţe pentru saci de dormit. Partea 1: Cerinţe termice şi dimensionale. 
Amendament 1

119 SR EN ISO 26304:2018 
Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod pline, sârme electrod tubulare 
şi cupluri sârmă-flux pentru sudare sub strat de flux a oţelurilor de înaltă rezistenţă. 
Clasificare

120 SR EN ISO 28017:2018 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, cu armătură textilă sau 
metalică, pentru aplicţii de dragaj. Specificaţii

121 SR EN ISO 28706-
3:2018 

Emailuri vitrifiate. Determinarea rezistenţei la coroziune chimică. Partea 3: 
Determinarea rezistenţei la coroziune chimică în lichide alcaline prin utilizarea unui 
rezervor hexagonal sau a unui recipient de sticlă tetragonal

122 SR EN ISO 2931:2018 Anodizarea aluminiului şi a aliajelor de aluminiu. Evaluarea calităţii stratului de oxid 
anodic compactizat prin măsurarea admitanţei

123 SR EN ISO 3822-3:2018 
Acustică. Măsurarea în laborator a zgomotului emis de robinetele şi echipamentele 
hidraulice utilizate în instalaţiile de distribuţie a apei. Partea 3: Condiţii de montare 
şi de funcţionare a robinetelor şi a dispozitivelor hidraulice în linie

124 SR EN ISO 389-1:2018 
Acustică. Zero de referinţă pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 1: 
Niveluri de presiune acustică echivalente de referinţă, de prag pentru tonuri pure şi 
căşti de audiţie supra-aurale

125 SR EN ISO 4545-4:2018 Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 4: Tabele de valori de 
duritate

126 SR EN ISO 5395-
3:2014/A2:2018 

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu 
motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. 
Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere

127 SR EN ISO 6412-1:2018 Documentaţie tehnică pentru produse. Reprezentarea simplificată a conductelor. 
Partea 1: Reguli generale şi reprezentare ortogonală



128 SR EN ISO 6412-2:2018 Documentaţie tehnică pentru produse. Reprezentarea simplificată a conductelor. 
Partea 2: Proiecţie izometrică

129 SR EN ISO 6412-3:2018 Documentaţie tehnică pentru produse. Reprezentarea simplificată a conductelor. 
Partea 3: Accesorii pentru sistemele de ventilaţie şi canalizare

130 SR EN ISO 7492:2018 Stomatologie. Sonde exploratoare stomatologice

131 SR EN ISO 7599:2018 Anodizarea aluminiului şi a aliajelor de aluminiu. Specificaţii generale pentru 
straturile de oxid anodic pe aluminiu

132 SR EN ISO 80601-2-
55:2018 

Echipament electromedical. Partea 2-55: Cerinţe particulare pentru securitate de 
bază şi pentru performanţa esenţială ale monitoarelor pentru gaz respirator

133 SR EN ISO 8099-1:2018 Nave mici. Instalaţii pentru ape uzate. Partea1: Stocarea apelor uzate

134 SR EN ISO 8536-
14:2018 

Echipamente pentru perfuzii pentru uz medical. Partea 14: Cleme şi regulatoare de 
debit pentru echipamente de transfuzie şi de perfuzie fără contact cu fluidul

135 SR EN ISO 945-1:2018 Microstructura fontelor. Partea 1: Clasificarea grafitului prin analiză vizuală

136 SR ISO 1996-2:2018 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: 
Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant

137 SR ISO/IEC TS 17021-
10:2018 

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi 
certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerinţe de competenţă pentru 
auditarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în 
muncă

138 SR ISO/TR 15403-
2:2018 

Gaz natural. Gaz natural utilizat drept combustibil comprimat pentru vehicule. 
Partea 2: Specificarea calităţii

Total - -


