
Standarde aprobate în luna septembrie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 1092-1:2018 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi 
accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

2 SR EN 12977-1:2018 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. 
Partea 1: Condiţii generale pentru încălzitoare de apă solare şi instalaţii 
combinate

3 SR EN 12977-2:2018 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. 
Partea 2: Metode de încercare pentru încălzitoare de apă solare şi instalaţii 
combinate

4 SR EN 12977-3:2018 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. 
Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din 
instalaţiile solare de încălzire a apei

5 SR EN 12977-4:2018 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. 
Partea 4: Metode de încercare a performanţei dispozitivelor de acumulare 
pentru instalaţiile de încălzire solare combinate

6 SR EN 12977-5:2018 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. 
Partea 5: Metode de încercare pentru sistemele de reglare

7 SR EN 13016-1:2018 
Produse petroliere lichide. Presiune de vapori. Partea 1: Determinarea presiunii 
de vapori saturaţi din aer (PVSA) şi a presiunii echivalente calculate de vapori 
uscaţi (PEVU) 

8 SR EN 13016-3:2018 
Produse petroliere lichide. Presiune de vapori. Partea 3: Determinarea presiunii 
de vapori şi a presiunii echivalente calculate de vapori uscaţi (PEVU) (Metoda 
triplei expansiuni)

9 SR EN 13135+A1:2018 Instalaţii de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerinţe pentru echipament

10 SR EN 13361:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de 
rezervoare şi baraje

11 SR EN 13362:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de 
canale

12 SR EN 13476-1:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare şi canalizare, fără 
presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereţi structuraţi de policlorură de 
vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 1: 
Cerinţe generale şi caracteristici de performanţă

13 SR EN 13476-2:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare şi canalizare, fără 
presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereţi structuraţi de policlorură de 
vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 2: 
Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară şi exterioară netedă şi 
pentru sistem, tip A

14 SR EN 13476-3:2018 

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare şi canalizare fără 
presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereţi structuraţi de policlorură de 
vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 3: 
Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară netedă şi suprafaţă 
exterioară profilată şi pentru sistem, tip B 

15 SR EN 13491:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de 
tuneluri şi de structuri subterane asociate

16 SR EN 13493:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de 
depozite de stocare şi eliminare a deşeurilor solide

17 SR EN 13757-2:2018 Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Partea 2: Comunicaţie prin fir M- Bus

18 SR EN 13757-3:2018 Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Partea 3: Protocoale de aplicaţie

19 SR EN 13757-7:2018 Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Partea 7: Servicii de transport şi 
securitate

20 SR EN 144-1:2018 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: 



Racorduri de intrare

21 SR EN 144-2:2018 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: 
Racorduri de ieşire

22 SR EN 15254-5:2018 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi 
neportanţi. Partea 5: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii

23 SR EN 15254-7:2018 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Plafoane 
neportante. Partea 7: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii

24 SR EN 15269-11:2018 

Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor pentru încercări de rezistenţă la 
foc şi/sau control al fumului pentru uşi, obloane şi ansambluri care deschid 
ferestre, inclusiv elemente de feronerie. Partea 11: Rezistenţa la foc a cortinelor 
mobile din material textil

25 SR EN 1645-1:2018 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Rulote. Partea 1: Cerinţe de locuit 
referitoare la sănătate şi securitate

26 SR EN 16602-30:2018 Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Dependabilitate

27 SR EN 16602-40:2018 Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Securitate

28 SR EN 16603-10:2018 Inginerie spaţială. Cerinţe generale de inginerie a sistemului

29 SR EN 16729-3:2018 Aplicaţii feroviare. Infrastructură. Încercări nedistructive ale şinelor în cale. 
Partea 3: Cerinţe pentru identificarea defectelor interne şi de suprafaţă ale şinei

30 SR EN 16837:2018 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Determinarea frecării liniare între 
încălţăminte şi suprafaţa solului

31 SR EN 16910-1:2018 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Cerinţe pentru încercările nedistructive 
asupra organelor de rulare în mentenană feroviară. Partea 1: Osii

32 SR EN 16932-1:2018 Reţele de drenaj şi de canalizare în exteriorul clădirilor. Sisteme de pompare. 
Partea 1: Cerinţe generale

33 SR EN 16932-2:2018 Reţele de drenaj şi de canalizare în exteriorul clădirilor. Sisteme de pompare. 
Partea 2: Sisteme sub presiune

34 SR EN 16932-3:2018 Reţele de drenaj şi de canalizare în exteriorul clădirilor. Sisteme de pompare. 
Partea 3: Sisteme sub vid

35 SR EN 16991:2018 Cadru pentru inspecţie bazată pe risc

36 SR EN 17030:2018 Spaţiu. Observarea Pământului. Nivele de procesare a imaginiii

37 SR EN 2944:2018 Serie aerospaţială. Inserţii elicoidale pe filetul şuruburilor, pentru frânare 
internă, de oţel rezistent la coroziune FE- PA3004

38 SR EN 300 440 V2.2.1:2018 
Dispozitive pentru mică distanţă (SRD). Echipamente radio destinate utilizării în 
banda de frecvenţe de la 1 GHz până la 40 GHz. Standard armonizat pentru 
acces la spectrul radio

39 SR EN 301 126-3-1 
V1.1.2:2018 

Sisteme fixe de radio. Încercare de conformitate. Partea 3-1: Antene punct-la-
punct. Definiţii, cerinţe generale şi proceduri de încercare

40 SR EN 301 126-3-2 
V1.2.1:2018 

Sisteme fixe de radio. Încercare de conformitate. Partea 3-2: Antene punct-la-
multipunct. Definiţii, cerinţe generale şi proceduri de încercare

41 SR EN 301 127 V1.3.1:2018 

Sisteme fixe de radio. Echipamente punct-la-punct. Sisteme radio digitale de 
înaltă capacitate care transportă semnale SDH (până la 2 x STM-1) în benzile de 
frecvenţă cu o distanţă de canal de aproximativ 30 MHz şi care utilizează 
aranjamente co-polare sau funcţionare co-canal polarizate dual (CCDP)

42 SR EN 301 129 V1.1.2:2018 
Transmisie şi multiplexare (TM). Sisteme de radio relee digitale (DRRS). 
Ierarhia digitală sincronă (SDH). Parametrii de monitorizare a performanţelor 
sistemului SDH DRRS

43 SR EN 301 131 V1.1.1:2018 
Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Servicii furnizate prin mijloace de 
telecomunicaţii de prelucrare a datelor. Descrierea serviciilor furnizate prin 
mijloace de telecomunicaţii. Descrierea serviciului

44 SR EN 301 141-3 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple 
de bandă îngustă (NMDS). Partea 3: Specificaţia referitoare la structura şi 
scopul setului de încercări (TSS&TP) pentru stratul legătura de date (partea 
NTN)

45 SR EN 301 141-4 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple 
de bandă îngustă (NMDS). Partea 4: Specificaţia referitoare la structura şi 
scopul setului de încercări (TSS&TP) pentru stratul de reţea (partea NTN)

46 SR EN 301 141-5 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple 
de bandă îngustă (NMDS). Partea 5: Specificaţia referitoare la structura şi 
scopul setului de încercări (TSS&TP) pentru stratul de reţea (partea LE)

47
SR EN 301 141-6 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple 
de bandă îngustă (NMDS). Partea 6: Setul de încercări teoretice (ATS) şi 
specificaţia formei informaţiilor suplimentare necesare încercării implementării 



V1.1.1:2018 parţiale a protocolului (PIXIT) pentru funcţia PSTN-GW a stratului 2 NMDS 
(partea NTN)

48 SR EN 301 141-7 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple 
de bandă îngustă (NMDS). Partea 7: Setul de încercări teoretice (ATS) şi 
specificaţia formei informaţiilor suplimentare necesare încercării implementării 
parţiale a protocolului (PIXIT) pentru interfaţa PSTN a stratului 3 NMDS (partea 
NTN)

49 SR EN 301 141-8 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple 
de bandă îngustă (NMDS). Partea 8: Setul de încercări teoretice (ATS) şi 
specificaţia formei informaţiilor suplimentare necesare încercării implementării 
parţiale a protocolului (PIXIT) pentru interfaţa PSTN a stratului 3 NMDS (partea 
LE)

50 SR EN 302 454 V2.2.1:2018 
Auxiliare meteorologice (Met Aids). Radiosonde folosite în domeniul de frecvenţă 
de la 1668,4 MHz până la 1690 MHz. Standard armonizat pentru acces la 
spectrul radio

51 SR EN 302 617 V2.3.1:2018 
Emiţătoare, receptoare şi emiţătoare -receptoare radio UHF la sol pentru 
serviciu mobil aeronautic UHF utilizând modulaţia în amplitudine. Standard 
armonizat pentru acces la spectrul radio

52 SR EN 303 423 V1.2.1:2018 

Ingineria mediului (EE). Echipamente electrice şi electronice de uz casnic şi de 
birou. Măsurarea consumului de energie în regim de aşteptare în reţea la 
interconectarea echipamentului. Standard armonizat acoperind metoda de 
măsurare pentru Regulamentul UE 1275/2008 modificat prin Regulamentul UE 
801/2013

53 SR EN 303 520 V1.1.1:2018 
Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Dispozitive de endoscopie cu capsulă 
medicală fără fir de putere ultra-mică (ULP) operând în banda de la 430 MHz 
până la 440 MHz. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio

54 SR EN 305 200-2-2 
V1.2.1:2018 

Acces, Terminale, Transmisie şi Multiplexare (ATTM). Managementul energiei. 
Infrastructuri operaţionale. KPI-uri globale. Partea 2: Cerinţe specific. Sub-
Partea 2: Reţele fixe de acces în bandă largă

55 SR EN 3542:2018 Serie aerospaţială. Inserţie elicoidală pentru frânare internă pe filetul şurubului, 
de aliaj de nichel rezistent la cald NI-PH2801 (Inconel X750)

56 SR EN 419212-4:2018 
Interfaţă de aplicaţie pentru elementele securizate utilizate pentru serviciile 
electronice de identificare, de autentificare şi de încredere. Partea 4: Protocoale 
specifice protecţiei confidenţialităţii

57 SR EN 419212-5:2018 
Interfaţă de aplicaţie pentru elementele securizate utilizate pentru serviciile 
electronice de identificare, de autentificare şi de încredere. Partea 5: Servicii 
electronice de încredere

58 SR EN 50321-
1:2018/AC:2018 

Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi 
galoşi electroizolanţi

59 SR EN 50364:2018 

Standard de produs pentru expunerea umană la câmpuri electromagnetice 
generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz 
până la 300 GHz, utilizate pentru supravegherea electronică a obiectelor (EAS), 
identificarea prin radiofrecvenţă (RFID) şi în aplicaţii similare

60 SR EN 50636-2-
107:2015/A1:2018 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-
107: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon tip robot cu alimentare 
electrică de la baterie

61 SR EN 60061-
1:2002/A57:2018 

Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi 
securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi

62 SR EN 60061-
2:2002/A53:2018 

Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi 
securităţii. Partea 2: Dulii

63 SR EN 60061-
3:2002/A54:2018 

Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi 
securităţii. Partea 3: Calibre

64 SR EN 60068-2-
58:2015/A1:2018 

Încercări de mediu. Partea 2-58: Încercări. Încercare Td: Metode de încercare a 
sudabilităţii, a rezistenţei metalizării la dizolvare şi a rezistenţei la căldura de 
lipire a componentelor cu montare pe suprafaţă (SMD)

65 SR EN 60122-
1:2004/A1:2018 Rezonatoare cu cuarţ de calitate asigurată. Partea 1: Specificaţie generică

66 SR EN 60137:2018/AC:2018 Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000 V

67 SR EN 60205:2017/AC:2018 Calcularea parametrilor efectivi ai componentelor feromagnetice

68 SR EN 60404-
2:2003/A1:2009/AC:2018 

Materiale magnetice. Partea 2: Metode de măsurare a proprietăţilor magnetice 
ale tolelor şi benzilor cu ajutorul cadrului Epstein

69 SR EN 60507:2014/AC:2018 Încercări la poluare artificială ale izolatoarelor de înaltă tensiune din ceramică şi 
sticlă utilizate în reţelele de curent alternativ

Dimensiuni pentru aparataj de joasă tensiune. Montare standardizată pe şine 



70 SR EN 60715:2018 pentru susţinerea mecanică a aparatajului de comutaţie, aparatajului de 
comandă şi accesoriilor

71 SR EN 60846-2:2018 

Aparatură pentru protecţie la radiaţii. Aparate de măsurare şi/sau supraveghere 
a radiaţiilor în doze echivalente de fond natural şi/sau direcţional pentru radiaţii 
beta, X şi gamma. Partea 2: Instrumente portabile de bandă largă pentru 
măsurarea dozei şi ratei de radiaţie fotonică şi beta în situaţii de urgenţă de 
protecţie contra radiaţiilor

72 SR EN 60939-
3:2016/AC:2018 

Filtre pasive pentru antiparazitare. Partea 3: Filtre pasive pentru care încercările 
de securitate sunt adecvate

73 SR EN 62271-
101:2013/A1:2018 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 101: Încercări sintetice

74 SR EN 62586-
2:2018/AC:2018 

Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele de alimentare cu energie 
electrică Partea 2: Încercări funcţionale şi prescripţii de incertitudine

75 SR EN 62676-
3:2015/AC:2018 

Sisteme de supraveghere video care se utilizează în aplicaţiile de securitate. 
Partea 3: Interfeţe video digitale şi analogice

76 SR EN 62841-3-
1:2015/A11:2018 

Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie 
circulare cu masă transportabile

77 SR EN 62841-3-
10:2016/A11:2018 

Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-10: Prescripţii particulare referitoare la 
maşini pentru debitare abrazivă transportabile

78 SR EN 62841-3-14:2018 
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-14: Prescripţii particulare pentru maşini 
de desfundat canale şi conducte

79 SR EN 62841-3-
4:2016/A11:2018 

Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-4: Prescripţii particulare pentru polizoare 
de banc, transportabile

80 SR EN 62841-3-
6:2015/A11:2018 

Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-6: Prescripţii particulare pentru maşini de 
găurit cu cap diamantat transportabile cu sistem lichid

81 SR EN 62841-3-
9:2016/A11:2018 

Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru 
grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie 
unghiulare transportabile

82 SR EN 81-71:2018 
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii 
particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi 
materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

83 SR EN 9300-200:2018 

Serie aerospaţială. LOTAR. Arhivarea pe termen lung şi recuperarea datelor 
tehnice de produs digitalizate cum ar fi date 3D, CAD şi PDM. Partea 200: 
Concepte generale pentru arhivarea pe termen lung şi recuperarea informaţiilor 
structurii produselor

84 SR EN IEC 60051-5:2018 
Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi 
accesoriile lor. Partea 5: Prescripţii speciale pentru fazmetre, cosfimetre şi 
sincronoscoape

85 SR EN IEC 60051-6:2018 
Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi 
accesoriile lor. Partea 6: Prescripţii specifice pentru ohmmetre (impedantmetre) 
şi conductometre

86 SR EN IEC 60051-7:2018 
Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi 
accesoriile lor. Partea 7: Prescripţii particulare pentru aparatele cu funcţii 
multiple

87 SR EN IEC 60051-8:2018 Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi 
accesoriile lor. Partea 8: Prescripţii speciale pentru accesorii

88 SR EN IEC 60370:2018 Metodă de încercare pentru evaluarea anduranţei termice a răşinilor şi lacurilor 
electroizolante pentru impregnare. Metode de străpungere electrică

89 SR EN IEC 60730-2-
13:2018 

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri 
similar. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la 
umiditate

90 SR EN IEC 60749-12:2018 Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi climatice. Partea 12: 
Vibraţii, frecvenţe variabile

91 SR EN IEC 60942:2018 Electroacustică. Calibratoare acustice

92 SR EN IEC 61010-2-
120:2018 

Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de 
laborator. Partea 2-120: Cerinţe particulare de securitate privind caracteristicile 
mecanismelor echipamentelor

93
SR EN IEC 61076-2-

Conectoare pentru echipamente electrice şi electronice. Prescripţii de produs. 
Partea 2-111: Conectoare circulare. Specificaţie particulară pentru conectoare 



111:2018 de alimentare cu blocare prin şurub M12

94 SR EN IEC 61076-3-
119:2018 

Conectoare pentru echipamente electrice şi electronice Prescripţii de produs. 
Partea 3-119: Conectoare rectangulare. Specificaţie particulară pentru 
conectoare libere şi fixe cu 10 căi ecranate sau neecranate cu cuplare de tip 
împins-tras pentru medii industriale pentru transmisii de date cu frecvenţe până 
la 100 MHz 

95 SR EN IEC 61190-1-3:2018 
Materiale de fixare pentru asamblarea componentelor electronice. Partea 1-3: 
Cerinţe privind aliajele de sudură de categorie electronică şi sudurile solide cu 
sau fără flux pentru aplicaţiile de sudură electronice

96 SR EN IEC 61281-1:2018 Subsisteme de comunicaţii cu fibre optice. Partea 1: Specificaţie generică

97 SR EN IEC 61340-4-3:2018 Electrostatică. Partea 4-3: Metode de încercare standardizate. pentru aplicaţii 
specifice. Încălţăminte

98 SR EN IEC 61643-331:2018 
Componente pentru dispozitive de protecţie a descărcătoarelor de joasă 
tensiune. Partea 331: Prescripţii de performanţă şi metode de încercare pentru 
varistoare cu oxizi metalici (MOV)

99 SR EN IEC 61730-1:2018 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 
1: Cerinţe pentru construcţie

100 SR EN IEC 61730-2:2018 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 
2: Cerinţe pentru încercări

101 SR EN IEC 61754-7-2:2018 
Dispozitive de interconectare a fibrei optice şi componente pasive. Interfeţele 
conectoarelor pentru fibre optice. Partea 7-2: familie de conectoare tip MPO. 
Două rânduri de fibre

102 SR EN IEC 61869-10:2018 Transformatoare de măsură. Partea 10: Cerinţe suplimentare pentru 
transformatoare de curent pasive de mică putere

103 SR EN IEC 61869-11:2018 Transformatoare de măsură. Partea 11: Cerinţe suplimentare pentru 
transformatoare de tensiune pasive de mică putere

104 SR EN IEC 62024-1:2018 Componente inductive de înaltă frecvenţă. Caracteristici electrice şi metode de 
măsurare. Partea 1: Inductoare cip de ordinul nanohenry

105 SR EN IEC 62386-332:2018 Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 332: Prescripţii 
particular. Dispozitive de intrare. Feedback

106 SR EN IEC 62559-3:2018 Metodologia studiilor de caz. Partea 3: Definirea artefactelor pentru formularul 
tip de studii de caz în format serializat XML

107 SR EN IEC 62561-2:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 2: 
Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ

108 SR EN IEC 62604-2:2018 Duplexoare cu undă acustică de suprafaţă (UAS) şi undă acustică de volum 
(UAV) în regim de asigurare a calităţii. Partea 2: Linii directoare de utilizare

109 SR EN IEC 62667:2018 Aparate electromedicale. Aparate medicale cu fascicul de ioni de lumină. 
Caracteristici de performanţă

110 SR EN IEC 62928:2018 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Baterii de tracţiune cu ioni de litiu la bordul 
materialului rulant

111 SR EN IEC 62933-2-1:2018 Sisteme de stocare a energiei electrice (EES). Partea 2-1: Parametrii unităţii şi 
metode de încercare. Specificaţie generală

112 SR EN IEC 63041-1:2018 Senzori piezoelectrici. Partea 1: Specificaţii generice

113 SR EN IEC 63041-2:2018 Senzori piezoelectrici. Partea 2: Senzori chimici şi biochimici

114 SR EN ISO 10256-2:2018 Echipament de protecţie pentru utilizare la hochei pe gheaţă. Partea 2: 
Protectori pentru cap pentru patinatori

115 SR EN ISO 10256-3:2018 Echipament de protecţie pentru utilizare la hochei pe gheaţă. Partea 3: 
Protectori pentru faţă pentru patinatori

116 SR EN ISO 10256-4:2018 Echipament de protecţie pentru utilizare la hochei pe gheaţă. Partea 4: 
Protectori pentru cap şi faţă pentru portari

117 SR EN ISO 11297-1:2018 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor de 
evacuare şi de canalizare, subterane, sub presiune. Partea 1: Generalităţi

118 SR EN ISO 11298-1:2018 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru renovarea reţelelor subterane 
de alimentare cu apă . Partea 1: Generalităţi

119 SR EN ISO 11357-6:2018 
Materiale plastice. Calorimetria de scanare diferenţială (DSC). Partea 6: 
Determinarea perioadei de inducţie a oxidării (OIT izoterm) şi a temperaturii de 
inducţie a oxidării (OIT dinamic)

120 SR EN ISO 
12570:2001/A2:2018 

Performanţa higrotermică a materialelor de construcţie. Determinarea 
conţinutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată

121 SR EN ISO 
15085:2003/A2:2018 

Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora. 
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122 SR EN ISO 16090-1:2018 Securitatea maşinilor unelte. Centre de prelucrare, maşini de frezat, maşini de 
transfer. Partea 1: Cerinţe de securitate

123 SR EN ISO 16923:2018 Staţii de alimentare cu gaze naturale. Staţii GNC pentru alimentarea vehiculelor 
(ISO 16923: 2016)

124 SR EN ISO 16924:2018 Staţii de alimentare cu gaze naturale. Staţii GNL pentru alimentarea vehiculelor 
(ISO 16923: 2016)

125 SR EN ISO 17892-9:2018 Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 9: 
Încercări consolidate de compresiune triaxială ale solurilor saturate cu apă

126 SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management

127 SR EN ISO 21028-2:2018 Recipiente criogenice. Cerinţe de rezistenţă pentru materiale la temperaturi 
criogenice. Partea 2: Temperaturi cuprinse între 80 grade C şi 20 grade C

128 SR EN ISO 22477-4:2018 Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 4: 
Încercarea piloţilor; încercarea sub sarcină dinamică

129 SR EN ISO 4506:2018 Aliaje dure sinterizate. Încercarea la compresiune

130 SR EN ISO 7345:2018 Performanţa termică a clădirilor şi a materialelor de construcţie. Mărimi fizice şi 
definiţii

131 SR EN ISO 9004:2018 Managementul calităţii. Calitatea unei organizaţii. Îndrumări pentru obţinerea 
unui succes durabil

132 SR HD 60364-5-
52:2011/A11:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-52: Alegerea şi montarea 
echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

133 SR ISO 10315:2018 Ţigarete. Determinarea nicotinei din condensate de fum. Metoda gaz-
cromatografică

134 SR ISO 39001:2018 Sisteme de management ale siguranţei traficului rutier (RTS). Cerinţe şi 
recomandări de bune practici

135 SR ISO 4866:2018 Vibraţii mecanice şi şocuri. Vibraţii ale structurilor rigide. Linii directoare pentru 
măsurarea vibraţiilor şi evaluarea efectelor acestora asupra structurilor

Total - -


