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Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 1277:2004 
Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de conducte de materiale 
termoplastice îngropate pentru utilizări fără presiune. Metode de încercare a 
etanşeităţii îmbinărilor cu inel de etanşare elastomeric

2 SR EN 13911:2018 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru 
cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri

3 SR EN 1393:2003 Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide 
armate cu sticlă (PAS). Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală

4 SR EN 1394:2003 
Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide 
armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială 
aparentă

5 SR EN 15657:2017 
Proprietăţi acustice ale elementelor de construcţii şi ale clădirilor. Măsurarea în 
laborator a zgomotului structural produs de instalaţiile aferente clădirii pentru toate 
condiţiile de instalare a acestora

6 SR EN 16263-2:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 2: Cerinţe

7 SR EN 16263-5:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 5: Cerinţe minime de 
etichetare şi instrucţiuni de utilizare

8 SR EN 16689:2017 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru 
îmbrăcămintea de protecţie pentru situaţii de urgenţă

9 SR EN 228+A1:2017 Carburanţi pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerinţe şi metode de încercare

10 SR EN 374-2:2015 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. 
Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare

11 SR EN 388:2017 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice

12 SR EN 474-5+A3:2013 Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice

13 SR EN 50124-1:2017 
Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii fundamentale. 
Distanţe de izolare în aer şi distanţe de izolare pe suprafaţă pentru toate 
echipamentele electrice şi electronice

14 SR EN 50124-2:2017 Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Supratensiuni şi protecţiile 
asociate

15 SR EN 50570:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii 
particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uz comercial

16 SR EN 50571:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii 
particulare pentru maşini de spălat rufe pentru utilizare în comun

17 SR EN 565:2018 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode 
de încercare

18 SR EN 566:2017 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de prindere. Cerinţe de securitate 
şi metode de încercare

19 SR EN 590+A1:2017 Carburanţi pentru automobile. Motorină. Cerinţe şi metode de încercare

20 SR EN 60034-12:2017 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor 
asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit cu o singură turaţie

21 SR EN 62623:2013 Calculatoare de birou şi calculatoare portabile. Măsurarea consumului de energie

22 SR EN ISO 10524-
3:2006 

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune 
integrate în robinetele buteliilor de gaz

23 SR EN ISO 10524-
3:2006/A1:2013 

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune 
integrate în robinetele buteliilor de gaz. Amendament 1: Filtrare şi informaţii de 
furnizat de către producător

24 SR EN ISO 11290-
2:2017 

Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea 
Listeria monocytogenes şi a Listeria spp. Partea 2: Metodă de numărare

25 SR EN ISO 11806-
2:2012 

Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate 
portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere 



internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate

26 SR EN ISO 
11850:2012/A1:2016 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate

27 SR EN ISO 14122-
1:2016 

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea 
mijloacelor fixe de acces şi cerinţe generale de acces

28 SR EN ISO 15403-
1:2008 

Gaz natural. Gaz natural utilizat drept carburant comprimat pentru vehicule. Partea 
1: Desemnarea calităţii

29 SR EN ISO 16251-
1:2015 

Acustică. Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact 
datorată pardoselilor aplicate pe o machetă de planşeu. Partea 1: Planşeu compact 
greu

30 SR EN ISO 16871:2004 Sisteme de conducte şi de tubulatura de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de 
materiale plastice. Metodă pentru expunere directă la intemperii

31 SR EN ISO 19020:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia imunoenzimatică 
a enterotoxinelor stafilococice în produse alimentare

32 SR EN ISO 19932-
1:2013 

Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 
1: Cerinţe de mediu şi de securitate

33 SR EN ISO 20349-
1:2018 

Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor 
din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 1: Cerinţe şi metode de 
încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din topitorii

34 SR EN ISO 20349-
2:2018 

Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor 
din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 2: Cerinţe şi metode de 
încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din operaţiile de sudare şi procesele 
conexe

35 SR EN ISO 
20471:2013/A1:2017 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe. Amendament 1

36 SR EN ISO 374-1:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi microorganismelor. 

37 SR EN ISO 374-5:2017 
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a 
microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru 
riscurile datorate microorganismelor

38 SR EN ISO 5395-
2:2014/A1:2017 

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate 
cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. 
Amendament 1: OPC, organe de tăiere, furtunuri sub presiune

39 SR EN ISO 5395-
2:2014/A2:2017 

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate 
cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. 
Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere

40 SR EN ISO 9080:2013 
Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Determinarea prin 
extrapolare a rezistenţei hidrostatice pe termen lung a materialelor termoplastice 
sub formă de ţevi

41 SR EN ISO 9151:2017 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei 
căldurii la expunerea la flacără

Total - -


