
Standarde aprobate in luna octombrie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEN/TS 16137:2018 Materiale plastice. Determinarea conţinutului de carbon din biosurse

2 SR CLC/TS 50594:2018 Uscătoare cu tambur pentru uz comercial. Metode de măsurare a performanţelor

3 SR EN 10163-
3:2005/C91:2018 

Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel 
laminate la cald. Partea 3: Profile

4 SR EN 1096-4:2018 Sticlă pentru construcţii. Sticlă peliculizată. Partea 4: Standard de produs

5 SR EN 12216:2018 Obloane, jaluzele exterioare şi jaluzele interioare. Terminologie, index şi definiţii

6 SR EN 1279-5:2018 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Standard de 
produs

7 SR EN 12814-4+AC:2018 Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice 
Partea 4: Încercarea la desprindere

8 SR EN 12861:2018 Cupru şi aliaje de cupru. Materiale recirculabile

9 SR EN 13369:2018 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton

10 SR EN 13445-
2:2014/A2:2018 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

11 SR EN 1366-11:2018 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 11: Sisteme de 
protecţie la incendiu pentru sisteme de cabluri şi componente asociate

12 SR EN 13880-10:2018 
Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 10: Metodă de 
încercare pentru determinarea aderenţei şi coeziunii după întindere şi compresiune 
repetată

13 SR EN 14399-10:2018 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. 
Partea 10: Sistem HRC. Ansambluri şurub şi piuliţă cu pretensionare calibrată

14 SR EN 14593-1:2018 
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu 
aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască 
completă. Cerinţe, încercări, marcare

15 SR EN 14594:2018 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu 
aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare

16 SR EN 15024-2:2018 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea conţinutului de zinc. Partea 2: Metoda prin 
spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

17 SR EN 15662:2018 
Alimente de origine vegetală. Metodă multiplă pentru determinarea reziduurilor de 
pesticide prin analiză bazată pe GC şi LC după extracţie/partiţie cu acetonitril şi 
purificare prin SPE dispersivă - metoda modulară QuEChERS

18 SR EN 
15895:2011+A1:2018 

Unelte portabile care funcţionează cu cartuşe. Cerinţe de securitate. Unelte de 
fixare şi de marcare rezistentă

19 SR EN 16842-1:2018 Cărucioare de manipulare autopropulsate. Vizibilitate. Metode de încercare şi 
verificare. Partea 1: Cerinţe generale

20 SR EN 16842-2:2018 
Cărucioare de manipulare autopropulsate. Vizibilitate. Metode de încercare şi 
verificare. Partea 2: Cărucioare de manipulare cu furca în consolă şi conductor 
şezând şi cărucioare de teren cu catarg cu capacitate până la 10 000 kg, inclusiv

21 SR EN 16951-1:2018 
Aplicaţii feroviare. Cale. Ecrane antizgomot şi dispozitive conexe care influenţează 
propagarea prin aer a sunetului. Proceduri pentru evaluarea performanţelor pe 
termen lung. Partea 1: Caracteristici acustice

22 SR EN 17077:2018 Determinarea comportamentului în timpul arderii al straturilor de praf

23 SR EN 2234:2018 Serie aerospaţială. Cabluri electrice rezistente la foc Specificaţie tehnică

24 SR EN 2899:2018 Serie aerospaţială. Cauciucuri vulcanizate. Încercări de sensibilitate la coroziune în 
atmosferă umedă a metalelor în contact cu cauciucuri vulcanizate

25
SR EN 301 065-6 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
nr.1 pentru abonatul digital (DSS1). Serviciul suplimentar de finalizare a apelurilor 
în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Partea 6: Specificaţia proformei pentru setul 



V1.3.1:2018 abstract de încercări (ATS) şi pentru informaţia suplimentară pentru încercarea 
implementării parţiale a protocolului (PIXIT) pentru reţea

26 SR EN 301 132 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Instrumente de securitate (SET) pentru 
utilizarea în cadrul serviciilor de telecomunicaţii

27 SR EN 301 133 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Servicii complementare de 
redirecţionare selectivă a apelurilor (SCF) (necondiţionate, ocupate şi fără 
răspuns). Descrierea serviciului

28 SR EN 301 134 
V1.1.1:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de finalizare a 
apelurilor în cazul lipsei răspunsului (CCNR). Descrierea serviciului

29 SR EN 301 140-2 
V1.4.1:2018 

Reţea inteligentă (IN). Protocol de aplicaţie pentru reţea inteligentă (INAP). Setul 2 
de capabilităţi (CS2). Partea 2: Specificaţia proformei pentru declaraţia de 
conformitate a implementării protocolului (PICS)

30 SR EN 301 143 
V1.1.4:2018 

Reţea inteligentă (IN). Protocol de aplicaţie pentru reţea inteligentă (INAP). Setul 2 
de capabilităţi (CS2). Mobilitatea terminalului fără cordon (CTM).Etapa 3 specificaţii 
pentru funcţia de control a serviciului (SCF). SCF şi funcţia de apel apel nesusţinut 
(CUSF) / funcţia de comutare a serviciului (SSF). Interfaţă SCF

31 SR EN 301 145-1 
V1.1.4:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
Nr.1 (DSS1) pentru abonatul digital. Serviciul de telecomunicaţii. Partea 1: 
Specificaţia protocolului

32 SR EN 301 145-2 
V1.1.4:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
Nr.1 (DSS1) pentru abonatul digital. Serviciul de telecomunicaţii. Partea 2: 
Specificaţia proformei pentru declaraţia de conformitate a implementării 
protocolului (PICS)

33 SR EN 301 145-3 
V1.1.6:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
Nr.1 (DSS1) pentru abonatul digital. Serviciul de telecomunicaţii. Partea 3: 
Specificaţia pentru terminalul utilizatorului final (EUT) referitoare la structura şi 
scopul setului de încercări (TSS&TP)

34 SR EN 301 145-5 
V1.1.6:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
Nr.1 (DSS1) pentru abonatul digital. Serviciul de telecomunicaţii. Partea 5: 
Specificaţia pentru terminalul furnizor de servicii (SPT) referitoare la structura şi 
scopul setului de încercări (TSS&TP)

35 SR EN 301 145-7 
V1.1.6:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare 
Nr.1 (DSS1) pentru abonatul digital. Serviciul de telecomunicaţii. Partea 7: 
Specificaţia pentru funcţia de management al telecomunicaţiilor (TMF) referitoare 
la structura şi scopul setului de încercări (TSS&TP)

36 SR EN 301 152-1 
V1.2.2:2018 

Reţea inteligentă (IN). Extensia setului 1 de capabilităţi (CS1). Protocol de aplicaţie 
pentru reţea inteligentă (INAP). Aplicaţii personalizate pentru reţeaua mobilă 
îmbunătăţită (CAMEL). Partea 1: Specificaţia protocolului

37 SR EN 301 152-2 
V1.2.2:2018 

Reţea inteligentă (IN). Extensia setului 1 de capabilităţi (CS1). Protocol de aplicaţie 
pentru reţea inteligentă (INAP). Aplicaţii personalizate pentru reţeaua mobilă 
îmbunătăţită (CAMEL). Partea 2: Specificaţia proformei pentru declaraţia de 
conformitate a implementării protocolului (PICS)

38 SR EN 301 155 
V1.1.1:2018 

Ierarhia digitală sincronă (SDH). Monitorizare performanţei unidirecţionale pentru 
vizualizarea elementului de reţea

39 SR EN 301 163-1-1 
V1.1.1:2018 

Transmisiuni şi multiplexare (TM). Cerinţe generice privind funcţionalitatea 
transportului pe modul de transfer asincron (ATM) în cadrul echipamentelor. Partea 
1-1: Caracteristicile funcţionale şi performanţa echipamentului

40 SR EN 301 163-2-1 
V1.1.2:2018 

Transmisiuni şi multiplexare (TM). Cerinţe generice privind funcţionalitatea 
transportului pe modul de transfer asincron (ATM) în cadrul echipamentelor. Partea 
2-1: Model funcţional pentru planul de transfer şi de management al straturilor

41 SR EN 319 522-1 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de distribuţie electronică 
înregistrată. Partea 1: Cadru şi arhitectură

42 SR EN 319 522-2 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de distribuţie electronică 
înregistrată. Partea 2: Conţinuturi semantice

43 SR EN 319 522-3 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de distribuţie electronică 
înregistrată. Partea 3: Formate

44 SR EN 319 522-4-1 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de distribuţie electronică 
înregistrată. Partea 4: Legături. Sub-partea 1: Legături referitoare la distribuţia 
mesajului

45 SR EN 319 522-4-2 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de distribuţie electronică 
înregistrată. Partea 4: Legături. Sub-partea 2: Legături referitoare la probă şi 
identificare

46 SR EN 319 522-4-3 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de distribuţie electronică 
înregistrată. Partea 4: Legături. Sub-partea 3: Legături referitoare la 
capabilitate/cerinţe



47 SR EN 319 532-1 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de poştă electronică 
înregistrată (REM). Partea 1: Cadru şi arhitectură

48 SR EN 319 532-2 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de poştă electronică 
înregistrată (REM). Partea 2: Conţinuturi semantice

49 SR EN 319 532-3 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de poştă electronică 
înregistrată (REM). Partea 3: Formate

50 SR EN 319 532-4 
V1.1.1:2018 

Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Servicii de poştă electronică 
înregistrată (REM). Partea 4: Profiluri de interoperabilitate

51 SR EN 4122:2018 
Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de oţel rezistent la 
cald FE-PA2601 (A286), cu filet argintat. Clasa: 1100 MPa (la temperatura 
ambiantă)/650 grade C

52 SR EN 4123:2018 
Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de aliaj de nichel 
rezistent la cald NI-PH2601 (Inconel 718), cu filet argintat. Clasa: 1550 MPa (la 
temperatura ambiantă)/600 grade C

53 SR EN 4124:2018 
Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de aliaj de nichel 
rezistent la cald NI-PH-1302 (Waspaloy), cu filet argintat, pentru sertizare la 60 
grade. Clasa: 1210 MPa (la temperatura ambiantă)/730 grade C

54 SR EN 419221-5:2018 Profiluri de protecţie pentru modulele criptografice ale furnizorilor de servicii de 
încredere. Partea 5: Module criptografice pentru servicii de încredere

55 SR EN 4708-301:2018 
Serie aerospaţială. Manşoane termocontractabile, de joncţiune, izolare şi 
identificare Partea 301: Manşon de poliolefină cu înveliş din adeziv.Temperatură de 
utilizare de la -55 °C până la 105 °C. Standard de produs

56 SR EN 4731:2018 Serie aerospaţială. Calitate spectrală a corpurilor de iluminat cu LED utilizate cu 
sisteme de marcare fotoluminiscente

57 SR EN 50239:2018 Aplicaţii feroviare. Sistem de comandă la distanţă prin radio a vehiculelor de 
tracţiune pentru aplicaţii de manevră

58 SR EN 50463-
2:2018/AC:2018 

Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 2: 
Măsurarea energiei

59 SR EN 
50629:2016/A2:2018 

Performanţa energetică a transformatoarelor de mare putere (Um > 36 kV sau Sr 
mai mare sau egal cu 40 MVA)

60 SR EN 54-5+A1:2018 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. 
Detectoare punctuale

61 SR EN 54-7:2018 
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. 
Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau 
ionizarea

62 SR EN 
60570:2004/A1:2018 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat

63 SR EN 60601-2-
43:2011/A1:2018 

Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 
performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X pentru proceduri intervenţionale

64 SR EN 
61770:2010/A11:2018 

Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru 
evitarea returului apei prin sifonare şi a defectării ansamblurilor de racordare

65 SR EN 689:2018 Expunere la locul de muncă. Măsurarea expunerii prin inhalarea de agenţi chimici. 
Strategie pentru verificarea conformităţii cu valori limită de expunere profesională

66 SR EN 81-28:2018 
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare 
pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 
28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale

67 SR EN 81-70:2018 
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare 
pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 
70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu dizabilităţi

68 SR EN 9100:2018 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe ale organizaţiilor pentru aviaţie, spaţiu 
şi apărare

69 SR EN 9101:2018 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe de audit pentru organisme de aviaţie, 
spaţiale şi de apărare

70 SR EN 9110:2018 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru organismele de întreţinere din 
industria aeronautică

71 SR EN 9120:2018 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru distribuitorii din industria 
aeronautică, aerospaţială şi de apărare

72 SR EN 9136:2018 Serie aerospaţială. Analiza cauzei principale şi soluţionarea problemei (metodologie 
9S)

73 SR EN IEC 60068-3-
5:2018 

Încercări de mediu. Partea 3-5: Documentaţie ajutătoare şi ghid. Confirmarea 
performanţelor camerelor de încercare la temperatură

SR EN IEC 60068-3- Încercări de mediu. Partea 3-6: Documentaţie ajutătoare şi ghid. Confirmarea 



74 6:2018 performanţelor camerelor de încercare la temperatură/umiditate

75 SR EN IEC 60099-5:2018 Descărcătoare. Partea 5: Recomandări pentru alegere şi utilizare

76 SR EN IEC 60191-1:2018 Standardizarea mecanică a dispozitivelor cu. Semiconductoare. Partea 1: Reguli 
generale pentru pregătirea desenelor de schiţă pentru dispozitive discrete

77 SR EN IEC 60230:2018 Încercări la impuls ale cablurilor electrice şi accesoriilor

78 SR EN IEC 60512-15-
2:2018 

Conectoare pentru echipamente electrice şi electronice. Încercări şi măsurări. 
Partea 15-2: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15b: Reţinerea 
izolantului în carcasă (axial)

79 SR EN IEC 60512-8-
3:2018 

Conectoare pentru echipamente electrice şi electronice. Încercări şi măsurări. 
Partea 8-3: Încercări la sarcină statică (conectoare fixe). Încercarea 8c: 
Robusteţea pârghiei de comandă

80 SR EN IEC 60601-2-
2:2018 

Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 
performanţe esenţiale pentru aparatele de electrochirurgie cu curenţi de înaltă 
frecvenţă şi pentru accesoriile de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă

81 SR EN IEC 60730-2-
13:2018/AC:2018 

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

82 SR EN IEC 60749-
26:2018 

Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 
26: Încercarea de sensibilitate a descărcărilor electrostatice (DES). Modelul 
corpului uman (HBM)

83 SR EN IEC 60793-1-
54:2018 

Fibre optice. Partea 1-54: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. Iradiere 
gamma

84 SR EN IEC 61058-1:2018 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Prescripţii generale

85 SR EN IEC 61125:2018 
Lichide electroizolante. Metode de încercare pentru stabilitatea la oxidare. Metodă 
de încercare pentru evaluarea stabilităţii la oxidare a lichidelor electroizolante în 
stare de livrare

86 SR EN IEC 61249-2-
45:2018 

Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-45: 
Materiale de bază ranforsate, placate şi neplacate. Foi stratificate ranforsate cu 
fibră de sticlă de tip E ţesută/neţesută impregnată cu răşină epoxidică fără 
halogen, cu conductivitate termică (1.0W/m K) şi cu inflamabilitate definită 
(încercare de ardere pe verticală), placate cu cupru pentru asamblări fără plumb

87 SR EN IEC 61249-2-
46:2018 

Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-46: 
Materiale de bază ranforsate, placate şi neplacate. Foi stratificate ranforsate cu 
fibră de sticlă de tip E ţesută/neţesută impregnată cu răşină epoxidică fără 
halogen, cu conductivitate termică (1.5W/m K) şi cu inflamabilitate definită 
(încercare de ardere pe verticală), placate cu cupru pentru asamblări fără plumb

88 SR EN IEC 61249-2-
47:2018 

Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-47: 
Materiale de bază ranforsate, placate şi neplacate. Foi stratificate ranforsate cu 
fibră de sticlă de tip E ţesută/neţesută impregnată cu răşină epoxidică fără 
halogen, cu conductivitate termică (2.0W/m K) şi cu inflamabilitate definită 
(încercare de ardere pe verticală), placate cu cupru pentru asamblări fără plumb

89 SR EN IEC 61340-4-
5:2018 

Electrostatică. Partea 4-5: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii 
specifice. Metode de caracterizare a protecţiei electrostatice a încălţămintei şi 
pardoselii în raport cu o persoană

90 SR EN IEC 61643-
352:2018 

Componente pentru protecţie prin descărcătoarelor de joasă tensiune. Partea 352: 
Principii de alegere şi de aplicare pentru transformatoare de separare împotriva 
supratensiunilor (SIT) în reţelele de semnalizare şi telecomunicaţii

91 SR EN IEC 61804-2:2018 
Blocuri de funcţii (FB) pentru comanda proceselor şi limbajul de descriere a 
dispozitivelor electronice (EDDL). Partea 2: Specificaţia conceptului de bloc de 
funcţii (FB)

92 SR EN IEC 61968-3:2018 
Integrarea aplicaţiilor pentru serviciile de alimentare cu energie electrică. Interfeţe 
de sistem pentru managementul distribuţiei. Partea 3: Interfaţă pentru exploatarea 
reţelei electrice

93 SR EN IEC 62228-1:2018 Circuite integrate. Evaluare CEM pentru emiţătoare-receptoare. Partea 1 : Condiţii 
generale şi definiţii

94 SR EN IEC 62343-5-
2:2018 

Module dinamice. Partea 5-2: Metode de încercare. Matrice 1 x N de comutatoare 
pentru selecţia lungimilor de undă fixe. Măsurarea interferenţei dinamice

95 SR EN IEC 62443-4-
1:2018 

Securitatea sistemelor de automatizare şi comandă industriale. Partea 4-1: Cerinţe 
pentru ciclul de viaţă de dezvoltare în condiţii de securitate al produselor

96 SR EN IEC 62561-6:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 6: 
Prescripţii pentru contoare de lovituri de trăsnet

97 SR EN IEC 62561-7:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 7: 
Prescripţii pentru materiale care îmbunătăţesc legarea la pământ

Proprietăţi dielectrice şi de rezistivitate ale materialelor electroizolante solide. 



98 SR EN IEC 62631-3-
11:2018 

Partea 3-11: Determinarea proprietăţilor rezistive (metode în curent continuu). 
Rezistenţă de volum şi rezistivitate de volum. Metodă pentru materiale de 
impregnare şi acoperire

99 SR EN IEC 62677-3-
101:2018 

Profiluri termocontractabile pentru joasă şi medie tensiune. Partea 3: Specificaţii 
pentru materiale individuale. Fila 101: Profiluri termocontractabile de poliolefină 
pentru aplicaţii de joasă tensiune

100 SR EN IEC 62677-3-
102:2018 

Profiluri termocontractabile pentru joasă şi medie tensiune. Partea 3: Specificaţii 
pentru materiale individuale. Fila 102: Profiluri termocontractabile de poliolefină, 
rezistente la formarea de căi conductoare, pentru aplicaţii de medie tensiune

101 SR EN IEC 62731:2018 Sinteză vocală pentru televiziune. Cerinţe generale

102 SR EN ISO 10139-1:2018 Stomatologie. Materiale moi de căptuşire pentru proteze dentare mobile. Partea 1: 
Materiale pentru utilizare pe termen scurt

103 SR EN ISO 11260:2018 Calitatea soluli. Determinarea capacităţii efective de schimb cationic şi a gradului 
de saturaţie în baze, utilizând soluţie de clorură de bariu

104 SR EN ISO 11357-3:2018 Materiale plastice. Analiza calorimetrică diferenţială (DSC). Partea 3: Determinarea 
temperaturii şi entalpiei de topire şi de cristalizare

105 SR EN ISO 11979-
10:2018 

Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 10: Investigaţii clinice ale 
lentilelor intraoculare pentru corectarea ametropiei ochilor phakic

106 SR EN ISO 11979-7:2018 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 7: Investigaţii clinice ale lentile 
intraoculare pentru corectarea afakiei

107 SR EN ISO 12870:2018 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare

108 SR EN ISO 14254:2018 Calitatea solului. Determinarea acidităţii schimbabile în extractele de clorură de 
bariu

109 SR EN ISO 14607:2018 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe particulare

110 SR EN ISO 15011-4:2018 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru 
prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fum

111 SR EN ISO 15496:2018 Materiale textile. Măsurarea permeabilităţii la vaporii de apă a materialelor textile 
în scopul controlului calităţii

112 SR EN ISO 15612:2018 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. 
Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard

113 SR EN ISO 16283-2:2018 Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de 
construcţii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact

114 SR EN ISO 18640-1:2018 
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Efect fiziologic. Partea 1: Măsurarea 
transferului cumulat de căldură şi umiditate cu ajutorul unui manechin bust care 
transiră

115 SR EN ISO 18640-2:2018 
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Efect fiziologic. Partea 2: 
Determinarea stresului termic fiziologic provocat de îmbrăcămintea de protecţie 
purtată de pompieri

116 SR EN ISO 19085-4:2018 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 4: Ferăstraie circulare cu 
panouri verticale

117 SR EN ISO 20418-1:2018 
Materiale textile. Analiza proteomică calitativă şi cantitativă a unor fibre de origine 
animală (păr de animale). Partea 1: Detectarea peptidelor prin utilizarea LC-ESI-
MS cu reducerea proteinei

118 SR EN ISO 20608:2018 Stomatologie. Pulberi şi piese de mână pentru pulverizare

119 SR EN ISO 20863:2018 Încălţăminte. Metode de încercare pentru ştaifuri şi bombeuri. Capacitatea de lipire

120 SR EN ISO 21225-1:2018 
Sisteme de conducte de materiale plastice pentru înlocuirea fără săpătură a 
reţelelor de conducte subterane. Partea 1: Înlocuirea pe amplasament prin 
distrugerea ţevii existente şi extragerea ei

121 SR EN ISO 21225-2:2018 
Sisteme de conducte de materiale plastice pentru înlocuirea fără săpătură a 
reţelelor de conducte subterane. Partea 2: Înlocuirea în afara amplasamentului prin 
foraj orizontal dirijat şi prin batere pneumatică

122 SR EN ISO 21904-3:2018 
Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Cerinţe, încercări şi marcarea 
echipamentului de filtrare a aerului. Partea 3: Determinarea eficacităţii de captare 
a dispozitivelor de extragere a fumului de sudare montate pe capete pentru sudare 

123 SR EN ISO 28319:2018 Stomatologie. Sudură cu laser şi materiale de umplere

124 SR EN ISO 3175-4:2018 
Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi a îmbrăcămintei. Partea 4: Procedură pentru încercarea 
performanţei curăţării şi finisării, prin utilizarea unei curăţări umede simulate

125 SR EN ISO 41001:2018 Managementul facilităţilor. Sisteme de management. Cerinţe cu îndrumări pentru 
utilizare

126 SR EN ISO 41011:2018 Managementul facilităţilor. Vocabular



127 SR EN ISO 4254-8:2018 Maşini agricole. Securitate. Partea 8: Maşini de administrat îngrăşăminte solide

128 SR EN ISO 4490:2018 Pulberi metalice. Determinarea timpului de curgere cu ajutorul unei pâlnii calibrate 
(fluometrul Hall)

129 SR EN ISO 4829-1:2018 
Oţeluri şi fonte. Determinarea conţinutului de siliciu total. Metoda 
spectrofotometrică cu molibdosilicat redus. Partea 1: Conţinuturi de siliciu cuprinse 
între 0,05% şi 1%

130 SR EN ISO 4885:2018 Materiale feroase. Tratamente termice. Vocabular

131 SR EN ISO 5395-
1:2014/A1:2018 

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu 
motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune. Amendament 
1: Anexa G (Cod de încercare la vibraţie - Vibraţii mână - braţ şi vibraţii transmise 
întregului organism)

132 SR EN ISO 5832-2:2018 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 2: Titan nealiat

133 SR EN ISO 
6872:2015/A1:2018 Stomatologie. Materiale ceramice

134 SR EN ISO 6892-2:2018 Materiale metalice. Încercare la tracţiune. Partea 2: Metodă de încercare la 
temperatură ridicată

135 SR EN ISO 7488:2018 Stomatologie. Amestecătoare pentru amalgam stomatologic

136 SR EN ISO 811:2018 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei. Încercare la presiune 
hidrostatică

137 SR EN ISO 8385:2018 Construcţii navale şi structuri maritime. Drăgi. Clasificare

138 SR EN ISO 9233-1:2018 
Brânză, crustă de brânză şi brânză procesată. Determinarea conţinutului de 
natamicină. Partea 1: Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară pentru 
crustă de brânză

139 SR EN ISO 9233-2:2018 
Brânză, crustă de brânză şi brânză procesată. Determinarea conţinutului de 
natamicină. Partea 2: Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă 
pentru brânză, crustă de brânză şi brânză procesată

140 SR EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 11: Aptitudini de utilizare: Definiţii şi 
concepte

141 SR EN ISO 
9687:2015/A1:2018 Stomatologie. Simboluri grafice pentru echipament stomatologic

142 SR EN ISO/IEC 80079-
38:2017/A1:2018 

Atmosfere explozive. Partea 38: Echipamente şi componente destinate utilizării în 
atmosfere explozive în mine subterane

143 SR HD 60364-7-
704:2018 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-704: Prescripţii pentru instalaţii sau 
amplasamente speciale. Instalaţii pentru şantiere de construcţii şi de demolare

144 SR ISO 132:2018 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la fisurare şi a 
rezistenţei la propagarea fisurii, prin flexionare (De Mattia)

145 SR ISO 36:2018 Cauciuc vulcanizat sau thermoplastic. Determinarea aderenţei la materialele textile

146 SR ISO 814:2018 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la metal. Metoda cu 
două plăci

147 SR ISO 91:2018 Ţiţei şi produse conexe. Factorii de corecţie a volumului în funcţie de temperatură 
şi presiune (tabele de măsurare a ţiţeiului) şi condiţiile de referinţă standard 

148 SR ISO/TR 26762:2018 Gaz natural. Zona din amonte. Alocarea gazului şi condensatului

Total - -


