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Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 12004-
1:2017 

Adezivi pentru plăci ceramice. Partea 1: Cerinţe, evaluarea şi verificarea constanţei 
performanţei, clasificare şi marcare

2 SR EN 12150-
1:2016 

Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico-calco-sodică, securizată termic. 
Partea 1: Definiţie şi descriere

3 SR EN 12916:2016 Produse petroliere. Determinarea tipurilor de hidrocarburi aromatice în distilatele medii. 
Metoda cromatografică de înaltă performanţă, cu detector refractometric

4 SR EN 13310:2015 Spălătoare de bucătărie. cerinţe funcţionale şi metode de încercare

5 SR EN 13407:2015 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

6 SR EN 13541:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercarea şi clasificarea rezistenţei la 
presiunea exploziei

7 SR EN 14078:2014 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de esteri metilici ai acizilor graşi 
(EMAG) în distilatele medii. Metoda prin spectrometrie în infraroşu

8 SR EN 14081-
1:2016 

Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după 
rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

9 SR EN 14428:2015 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

10 SR EN 14516:2015 Căzi de baie pentru scopuri casnice

11 SR EN 14527:2016 Căzi de duş pentru scopuri casnice

12 SR EN 14830:2007 Bazele căminelor de racord şi inspecţie şi ale căminelor de vizitare de materiale 
termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la flambaj

13 SR EN 15194:2018 Biciclete. Biciclete cu acţionare electrică. Biciclete EPAC

14 SR EN 15267-
4:2017 

Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 4: Criterii de 
performanţă şi proceduri de încercare pentru sisteme automate de măsurare pentru 
măsurarea periodică a emisiilor de la surse fixe

15 SR EN 15682-
1:2013 

Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico- alcalino-pământoasă securizată 
termic şi tratată Heat Soak. Partea 1: Definiţie şi descriere

16 SR EN 16789:2017 Aer înconjurător. Biomonitorizare cu ajutorul plantelor superioare. Metodă de expunere 
standardizată a tutunului

17 SR EN 1918-2:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 2: Recomandări 
funcţionale pentru înmagazinare în zăcăminte de petrol şi de gaz

18 SR EN 1918-5:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 5: Recomandări 
funcţionale pentru instalaţiile de suprafaţă

19 SR EN 50598-
2:2014/A1:2017 

Proiectare ecologică pentru acţionări electrice de putere, demaroare de motoare, 
electronică de putere şi aplicaţiile acestora de acţionare. Partea 2: Indicatori de 
eficienţă energetică pentru acţionări electrice de putere şi demaroare de motoare

20 SR EN 60079-29-
1:2017 

Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă pentru 
detectoarele de gaze inflamabile

21 SR EN 60335-2-
6:2015 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.Partea 2-6: Prescripţii 
particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare

22 SR EN 60335-2-
95:2015 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: 
Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a uşilor de garaj cu deschidere 
verticală, pentru utilizare rezidenţială

23 SR EN 60601-2-
25:2016 

Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 
performanţe esenţiale pentru electrocardiografe

24 SR EN 60601-2-
26:2015 

Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 
performanţe esenţiale pentru electroencefalografe

25 SR EN 60730-2-
5:2015 

Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. 
Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme electrice de comandă automată a 
arzătoarelor

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru 



26 SR EN 60947-5-
3:2014 

circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu 
comportare definită în condiţii de defect (PDDB)

27 SR EN 60947-5-
5:2002/A2:2017 

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru 
circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică

28 SR EN 61000-4-
29:2002 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-29: Tehnici de încercare şi măsurare. 
Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi fluctuaţii de 
tensiune la porturi de alimentare în curent continuu

29 SR EN 61508-
5:2011 

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile 
referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode pentru determinarea nivelurilor 
de integritate a securităţii

30 SR EN 82304-
1:2018 

Software pentru domeniul sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale pentru securitatea 
produselor

31 SR EN ISO 11146-
1:2005 

Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul 
de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 1: Fascicule stigmatice şi 
astigmatice simple

32 SR EN ISO 11146-
2:2005 

Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul 
de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 2: Fascicule astigmatice 
generale

33 SR EN ISO 
11670:2003 

Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a parametrilor fasciculului 
laser. Stabilitatea poziţionării fasciculului

34 SR EN ISO 
11771:2011 

Calitatea aerului. Determinarea medii temporale a emisiilor masice şi a factorilor de 
emisie. Abordare generală

35 SR EN ISO 
13694:2016 

Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a distribuţiei 
densităţii de putere (energie) a fasciculului laser

36 SR EN ISO 
13968:2009 

Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Ţevi de materiale 
termoplastice. Determinarea flexibilităţii inelare

37 SR EN ISO 
15002:2008 

Dispozitive pentru măsurarea debitului pentru racordare la unităţile terminale ale 
sistemelor de distribuţie a gazelor medicale

38 SR EN ISO 15367-
1:2004 

Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea 
formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 1: Terminologie şi aspecte 
fundamentale

39 SR EN ISO 15367-
2:2005 

Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea 
formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 2: Senzori Shack-Hartmann

40 SR EN ISO 
17526:2004 

Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Durata de viaţă a 
laserilor

41 SR EN ISO 
20623:2018 

Produse petroliere şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune 
şi antiuzură ale lubrifianţilor. Metoda cu patru bile (condiţii europene)

42 SR EN ISO 898-
2:2012 

Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel 
aliat. Partea 2: Piuliţe de clase de calitate specificate. Filete cu pas normal şi filete cu 
pas fin

43 SR EN ISO/IEC 
13273-1:2016 

Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală 
internaţională. Partea 1: Eficienţă energetică

44 SR EN ISO/IEC 
13273-2:2016 

Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală 
internaţională. Partea 2: Surse regenerabile de energie

45 SR ISO 2859-3:2009 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de 
eşantionare skip-lot

46 SR ISO 3534-2:2009 Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 2: Statistică aplicată

Total - -


