
Traduceri octombrie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 12182:2012 Produse de asistare pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe generale şi metode de 
încercare

2 SR EN 12440:2018 Piatră naturală. Criterii de denumire

3 SR EN 14157:2018 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la abraziune

4 SR EN 14208:2004 Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţie pentru butoaie sub presiune, sudate, cu 
capacitate până la 1000 l pentru transportul gazelor. Proiectare şi construcţie

5 SR EN 1434-2:2016 Contoare de energie termică. Partea 2: Cerinţe generale

6 SR EN 14617-2:2016 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la 
încovoiere (tracţiune)

7 SR EN 1467:2012 Piatră naturală. Blocuri brute. Specificaţii

8 SR EN 1468:2012 Piatră naturală. Plăci brute. Specificaţii

9 SR EN 14789:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei volumetrice de oxigen. Metodă de 
referinţă standardizată. Paramagnetism 

10 SR EN 14790:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte. Metodă de 
referinţă standardizată

11 SR EN 14791:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de sulf. Metodă de 
referinţă standardizată

12 SR EN 15701:2016 Materiale plastice. Învelişuri de material termoplastic pentru izolaţii destinate 
clădirilor şi instalaţiilor industriale. Cerinţe şi metode de încercare

13 SR EN 1802:2003 Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din 
aliaj de aluminiu, fără sudură

14 SR EN 1964-3:2003 

Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţii pentru proiectarea şi construcţia 
buteliilor pentru gaz transportabile şi reîncărcabile, din oţel, fără sudură,cu capacitate 
apă de la 0,5 l până la 150 l inclusiv. Partea 3: Butelii din oţel inoxidabil, fără sudură, 
cu o valoare Rm mai mică de 1 100 MPa

15 SR EN 303-5:2012 
Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu 
încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. 
Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare

16 SR EN 40-3-1:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-1: Proiectare şi verificare. Specificaţie pentru 
sarcina caracteristică

17 SR EN 40-3-2:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-2: Proiectare şi verificare. Verificare prin 
încercări

18 SR EN 40-3-3:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin 
calcule

19 SR EN 556-2:2016 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate 
"STERIL". Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic

20 SR EN 60335-2-
103:2015 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: 
Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre

21 SR EN 60601-2-
10:2015 

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate şi 
performanţe esenţiale pentru stimulatoare de nervi şi muşchi

22 SR EN 60601-2-
33:2011/A12:2017 

Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 
performanţe esenţiale pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru 
diagnostic medical

23 SR EN 60601-2-
37:2008/A1:2016 

Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi 
performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de 
diagnostic

24 SR EN 60601-2-
39:2008 

Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 
performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală

25 SR EN 60601-2- Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi 



39:2008/A11:2012 performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală

26 SR EN 61000-4-
4:2013 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi 
măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

27 SR EN 61010-
031:2016 

Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de 
laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansambluri sonde portabile, 
pentru măsurare şi încercare electrică

28 SR EN 61010-2-
101:2017 

Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de 
laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru echipamente medicale de 
diagnostic in vitro (DIV)

29 SR EN 61672-2:2014 Electroacustică. Sonometre. Partea 2: Încercări de evaluare a modelului

30 SR EN 62841-1:2016 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi 
gazon. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

31 SR EN 62841-2-
10:2017 

Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi 
gazon. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru amestecătoare portabile 
pentru materiale de construcţii

32 SR EN ISO 10140-
1:2017 

Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. 
Partea 1: Reguli de aplicare pentru produse particulare

33 SR EN ISO 
10156:2018 

Butelii pentru gaz. Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea inflamabilităţii şi a 
capacităţii de oxidare pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robinetelor

34 SR EN ISO 
10462:2014 Butelii pentru gaz. Butelii de acetilenă. Inspecţie şi întreţinere periodice

35 SR EN ISO 10848-
1:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului 
aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, 
între camere alăturate. Partea 1: Document cadru

36 SR EN ISO 10848-
2:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului 
aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, 
între camere alăturate. Partea 2: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în care 
îmbinarea are o influenţă redusă 

37 SR EN ISO 10848-
3:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului 
aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, 
între camere alăturate. Partea 3: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în care 
îmbinarea are o influenţă semnificativă 

38 SR EN ISO 10848-
4:2018 

Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului 
aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, 
între camere alăturate. Partea 4: Aplicarea la îmbinările care au cel puţin un element 
de tip A 

39 SR EN ISO 10993-
12:2012 

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea eşantioanelor şi 
materiale de referinţă

40 SR EN ISO 11140-
1:2015 

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe 
generale

41 SR EN ISO 11607-
1:2017 

Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe 
pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare

42 SR EN ISO 11607-
2:2017 

Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de 
validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare

43 SR EN ISO 11979-
8:2017 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale

44 SR EN ISO 
13088:2013 

Butelii pentru gaz. Baterii de butelii cu acetilenă. Condiţii de umplere şi controlul 
umplerii

45 SR EN ISO 137:2016 Lână. Determinarea diametrului fibrelor. Metoda microscopului cu proiecţie

46 SR EN ISO 
13736:2013 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Abel cu vas închis

47 SR EN ISO 
14630:2013 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale

48 SR EN ISO 15011-
1:2010 

Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru 
prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1: Determinarea ratei de emisie de fum în 
timpul sudării cu arc electric şi colectarea fumului pentru analiză

49 SR EN ISO 
15494:2016 

Sisteme de conducte din materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polibutenă 
(PB), polietilenă (PE), polietilenă rezistentă la temperaturi ridicate (PE-RT), polietilenă 
reticulată (PE-X), polipropilenă (PP)

50 SR EN ISO 16283-
3:2016 

Acustică. Măsurarea în situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. 
Partea 3: Izolarea acustică a faţadelor

51 SR EN ISO Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate



21987:2018 

52 SR EN ISO 
22854:2016 

Produse petroliere lichide. Determinarea tipurilor de hidrocarburi şi a compuşilor 
oxigenaţi în benzina auto pentru motoare şi în etanol (E85) carburant auto. Metoda 
prin cromatografie multidimensională în fază gazoasă

53 SR EN ISO 
22870:2017 

Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerinţe referitoare la calitate şi 
competenţă

54 SR EN ISO 4254-
1:2016 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

55 SR EN ISO 6710:2018 Recipiente de unică folosinţă pentru prelevarea probelor de sânge venos uman

56 SR EN ISO 7866:2013 Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură, reîncărcabile. 
Proiectare, construcţie şi încercări

57 SR EN ISO 80000-
1:2013 Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi

Total - -


