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FprCEN/TR 17309 
Metode de īncercare pentru caracterizarea de mediu a 
deşeurilor. Linii directoare pentru determinarea punctului de 
aprindere 
dea: 2018-10-18 
 
B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR 
 
prEN 1869 
Pături antifoc 
dea: 2018-09-13 
 
B03 BETON 
 
FprCEN/TR 15868 
Studiu privind dispozițiile valabile la locul de utilizare, utilizate 
īmpreună cu standardul european de beton și practica în 
curs de dezvoltare 
dea: 2018-10-11 
 
B04 CIMENT 
 
prEN 413-1 
Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi 
criterii de conformitate 
dea: 2018-10-11 
 
B12 ZIDĂRII 
 
prEN 13373 
Metode de īncercare a pietrei naturale. Determinarea 
caracteristicilor geometrice ale elementelor 
dea: 2018-10-18 
 
B18 SCHELE 
 
prEN 17293 
Echipamente temporare de lucru. Executie. Cerințe pentru 
fabricare 
dea: 2018-10-11 
 
B34 ASPECTE DE MEDIU ALE CONSTRUCŢIILOR 
 
FprCEN/TR 17304 
Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe 
periculoase. Determinarea emisiilor de amoniac din 
produsele de izolație din celuloză la 90% RH 
dea: 2018-10-04 
 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 
prEN 17264 
Produse alimentare. Determinarea elementelor și a speciilor 
lor chimice. Determinarea aluminiului prin spectrometrie de 
masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 
dea: 2018-10-11 
 
prEN 17265 
Produse alimentare. Determinarea elementelor și a speciilor 
lor chimice. Determinarea aluminiului prin spectrometrie de 
emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES) 
dea: 2018-10-11 
prEN 17266 
Produse alimentare. Determinarea elementelor și a speciilor 
lor chimice. Determinarea mercurului organic din fructele de 

mare prin analiza mercurului elementar 
dea: 2018-10-11 
 
prEN ISO 18862 
Produse de cafea și cafea. Determinarea conţinutului de 
acrilamidă. Metode care utilizează HPLC-MS / MS și GC-MS 
după derivare (ISO 18862:2016) 
dea: 2018-10-04 
 
C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 
prEN 927-11 
Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire 
pentru lemn în exterior. Partea 11: Evaluarea bulelor şi 
microbulelor de aer din filmele de acoperire 
dea: 2018-10-04 
 
prEN ISO 2808 
Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei 
dea: 2018-10-02 
 
prEN ISO 3233-2 
Vopsele şi lacuri. Determinarea procentului volumic de 
substanţe nevolatile. Partea 2: Metoda de determinare a 
conţinutului de substanţe nevolatile în conformitate cu 
ISO 3251 şi a densităţii filmului uscat pe epruvete acoperite 
pe principiul lui Arhimede 
dea: 2018-10-01 
 
prEN ISO 3251 
Lacuri, vopsele şi materiale plastice. Determinarea 
conţinutului de substanţe nevolatile 
dea: 2018-10-01 
 
F08 STAREA SUPRAFEŢELOR 
 
prEN ISO 14405-2 
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Tolerare 
dimensională. Partea 2: Dimensiuni altele decāt dimensiunile 
liniare sau unghiulare 
dea: 2018-10-01 
 
EN ISO 16610-61:2015/prA1 
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Filtrare.  
Partea 61: Filtre de suprafaţă lineare: Filtre Gaussiene 
dea: 2018-09-24 
 
F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 
FprCEN/TS 17249-2 
Sisteme inteligente de transport. eSafety. Partea 2: eCall 
pentru vehicule grele de marfă și alte vehicule comerciale 
dea: 2018-09-13 
 
FprCEN/TS 17249-3 
Sisteme inteligente de transport. eSafety. Partea 3: eCall 
pentru autocare și autobuze 
dea: 2018-09-13



F15 ĪNCERCAREA MATERIALELOR, ĪN GENERAL 
 
prEN ISO 22232-1 
Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea 
echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 1: 
Defectoscoape 
dea: 2018-10-11 
 
prEN ISO 22232-2 
Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea 
echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 2: 
Traductoare 
dea: 2018-10-11 
 
prEN ISO 22232-3 
Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea 
echipamentului de examinare cu ultrasunete. Partea 3: 
Echipament complet 
dea: 2018-10-11 
 
H05 ARZĂTOARE CU COMBUSTIBIL LICHID SAU GAZOS 
 
prEN 12514 
Componente pentru sistemele de alimentare pentru unităţile 
de consum cu combustibil lichid 
dea: 2018-10-18 
 
H09 MOBILĂ 
 
FprCEN/TR 17292 
Raport tehnic privind datele de precizie pentru standardele  
EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 și EN 15186 
dea: 2018-10-04 
 
I08 MAŞINI AGRICOLE 
 
prEN 12965 
Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Arbori cardanici de 
transmisie de la priza de putere şi protectorii acestora. 
Securitate 
dea: 2018-10-11 
 
I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ 
 
prEN ISO 11960 
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel utilizate 
ca burlane sau ţevi de extracţie pentru sonde petroliere 
dea: 2018-10-03 
 
I20 TEHNICA FRIGULUI 
 
prEN ISO 21922 
Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Robinete. Condiţii, 
īncercări şi marcare 
dea: 2018-10-10 
 
I31 ROBINETĂRIE 
 
EN ISO 16135:2006/prA1 
Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale 
termoplastice 
dea: 2018-09-24 
 
EN ISO 16136:2006/prA1 
Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale 
termoplastice 
dea: 2018-09-24 
 
EN ISO 16137:2006/prA1 
Robinetărie industrială. Robinete de īnchidere de materiale 

termoplastice 
dea: 2018-09-24 
 
EN ISO 16138:2006/prA1 
Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale 
termoplastice 
dea: 2018-09-24 
 
 
EN ISO 16139:2006/prA1 
Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale 
termoplastice 
dea: 2018-09-24 
 

EN ISO 21787:2006/prA1 
Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale 
termoplastice 
dea: 2018-09-24 
 

M15 COROZIUNE METALICĂ 
 

prEN ISO 28721-1 
Emailuri vitrifiate. Aparate cu suprafeţe acoperite prin 
emailare pentru instalaţii industriale. Partea 1: Cerinţe de 
calitate pentru aparatură, componente, utilităţi şi accesorii 
dea: 2018-10-08 
 

N01 HĀRTIE ŞI CARTON 
 

prEN 17085 
Hārtie şi carton. Proceduri de eşantionare a hārtiei şi 
cartonului pentru reciclare 
dea: 2018-10-04 
 

N09 MATERIALE PLASTICE 
 

prEN ISO 527-1 
Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. 
Partea 1: Principii generale 
dea: 2018-10-02 
 

prEN ISO 527-3 
Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor la tracţiune. 
Partea 3: Condiţii de īncercare pentru filme şi folii 
dea: 2018-10-11 
 
prEN ISO 11502 
Materiale plastice. Filme şi folii. Determinarea rezistenţei la 
blocare 
dea: 2018-10-02 
 
prEN ISO 15527 
Materiale plastice. Plăci turnate prin compresiune de 
polietilenă (PE-UHMW, PE-HD). Cerinţe şi metode de 
încercare 
dea: 2018-10-02 
 
N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC 
 
FprCEN ISO/TS 15874-7 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile 
de apă caldă şi rece. Polipropilenă (PP). Partea 7: Ghid 
pentru evaluarea conformității 
dea: 2018-09-28 
 
FprCEN ISO/TS 15875-7 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile 
de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 7: 
Ghid pentru evaluarea conformității 
dea: 2018-09-28 



 
FprCEN ISO/TS 15876-7 
Sisteme de coducte de materiale plastice pentru instalaţiile 
de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB) Partea 7: Ghid pentru 
evaluarea conformității 
dea: 2018-09-28 
 
FprCEN ISO/TS 15877-7 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile 
de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). 
Partea 7: Ghid pentru evaluarea conformității 
dea: 2018-09-28 
 
FprCEN ISO/TS 22391-7 
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru instalaţii 
de apă caldă şi rece. Polietilenă de rezistenţă înaltă la 
temperatură (PE-RT). Partea 7: Ghid pentru evaluarea 
conformității 
dea: 2018-09-28 
N21 COMBUSTIBILI GAZOŞI ŞI GAZE COMBUSTIBILE 
 
prEN ISO 15112 
Gaz natural. Determinarea energiei 
dea: 2018-09-26 
 
S04 ĪMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE 
 
prEN 352-1 
Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinţe generale. 
Partea 1: Antifoane externe 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 352-2 
Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinţe generale. 
Partea 2: Antifoane interne 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 352-3 
Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinţe generale. 
Partea 3: Antifoane externe montate pe dispozitive de 
protecţie a capului şi/sau a feţei 
dea: 2018-10-04 
 
prEN ISO 13287 
Echipament de protecţie individuală. Īncălţăminte. Metoda de 
īncercare pentru rezistenţa la alunecare 
dea: 2018-10-19 
 
S06 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI 
 
FprCEN ISO/TR 19664 
Răspuns uman la vibraţii. Linii directoare și terminologie 
pentru instrumentația și echipamentul pentru evaluarea 
expunerii zilnice la vibrații la locul de muncă în conformitate 
cu cerințele de sănătate și siguranță 
dea: 2018-10-11 
 
S17 APARATE DE PROTECŢIE RESPIRATORIE 
 
prEN 13274-2 
Aparate de protecţie respiratorie. Metode de īncercare.  
Partea 2: Īncercări practice de performanţă 
dea: 2018-10-18 
 
prEN 13274-4 
Aparate de protecţie respiratorie. Metode de īncercare.  
Partea 4: Īncercări la flacără 
dea: 2018-10-18 

 
S20 COLECTAREA, MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL 
DEŞEURILOR 
 
prEN 840-1 
Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. 
Partea 1: Containere cu 2 roţi cu capacitatea de până la 400 l 
pentru dispozitive de ridicare cu pieptene. Dimensiuni şi 
proiectare 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 840-2 
Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. 
Partea 2: Containere cu 4 roţi cu capacitatea de până la  
1 300 l, cu capac plat (capace plate), pentru dispozitive de 
ridicare cu fus şi/sau pieptene. Dimensiuni şi proiectare 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 840-3 
Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. 
Partea 3: Containere cu 4 roţi cu capacitatea de până la  
1 300 l, cu capac bombat (capace bombate), pentru 
dispozitive de ridicare cu fus şi/sau pieptene. Dimensiuni şi 
proiectare 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 840-4 
Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. 
Partea 4: Containere cu 4 roţi cu capacitatea de până la  
1 700 l cu capac plat (capace plate), pentru dispozitive de 
ridicare cu fus mare sau BG-basculante şi/sau dispozitive de 
ridicare cu pieptene mare. Dimensiuni şi proiectare 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 840-5 
Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. 
Partea 5: Cerinţe de performanţă şi metode de încercare 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 840-6 
Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. 
Partea 6: Cerinţe de sănătate şi securitate 
dea: 2018-10-04 
 
prEN 13071-3 
Containere fixe pentru colectarea deşeurilor cu capacitate 
pānă la 5000 l, ridicate de sus şi golite prin partea de jos. 
Partea 3: Mecanisme de legătură recomandate pentru 
ridicare 
dea: 2018-10-04 
 
S21 LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE CLINICĂ 
ŞI BIOSECURITATE 
 
prEN ISO 14971 
Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la 
dispozitive medicale 
dea: 2018-10-11 
 
S26 MANAGEMENTUL MEDIULUI 
 
prEN ISO 14006 
Sisteme de management de mediu. Linii directoare pentru 
integrarea ecoproiectării 
dea: 2018-10-19 
 
T02 AERONAUTICĂ 
 
prEN 16602-20 
Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Asigurarea 



calităţii 
dea: 2018-10-11 
 
prEN 16603-50-11 
Inginerie spaţială. SpaceFibre. Legătură serială de foarte 
mare viteză 
dea: 2018-10-11 
 
T03 VEHICULE RUTIERE 
 
prEN ISO 15118-4 
Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare īntre vehicul şi 
reţeaua electrică. Partea 4: Īncercare de conformitate a 
protocolului de aplicație și de rețea 
dea: 2018-10-18 
 
prEN ISO 15118-5 
Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare īntre vehicul şi 
reţeaua electrică. Partea 5: Īncercare de conformitate relativă 
la stratul fizic şi stratul legăturii de date 
dea: 2018-10-18 
 
prEN ISO 15118-8 
Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare între vehicul şi 
reţeaua electrică. Partea 3: Cerinţe privind stratul fizic şi 
stratul legăturii de date pentru comunicaţia fără fir 
dea: 2018-10-18 
 
T12 CĂRUCIOARE INDUSTRIALE 
 
prEN 16796-6 
Eficienţa energetică a cărucioarelor de manipulare. Metode 
de încercare. Partea 6: Cărucioare pentru transportul 
containerelor 
dea: 2018-10-04 

 


