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F23  TEHNOLOGIA DE ECONOMISIRE A 

ENERGIEI 
 
prEN 45553 
Metodă generală de evaluare a capacității de 
recondiționare a produselor legate de energie 
dea: 2019-01-25 
 
prEN 45554 
Metode generale pentru evaluarea capacității de reparație, 
reutilizare și modernizare a produselor legate de energie 
dea: 2019-01-25 
 
prEN 45557 
Metoda generală de evaluare a conținutului de materiale 
reciclate al produselor legate de energie 
dea: 2019-01-31 
 
U08  SUDURĂ ELECTRICĂ 
 
prEN IEC 62135-2:2018 
Echipament pentru sudare prin presiune. Partea 2: 
Prescripţii de compatibilitate electromagnetică (CEM) 
dea: 2019-02-22 
 
U19  INTERFERENŢE RADIO, CEM 
 
EN 55016-1-3:2006/prA2:2018 
Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat 
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-3: 
Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la 
perturbaţii. Echipamente auxiliare. Putere pertubatoare 
dea: 2019-02-08 
 
V01  REŢELE DE RADIOCOMUNICAŢII ŞI 

CABLURI 
 
prEN 50083-2-4 
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de 
televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii 
interactive.  
Partea 2-4: Filtre de atenuare a interferențelor LTE (4G) 
care funcționează în benzile de 700 MHz și 800 MHz 
dea: 2019-01-25 
 
V03  ELECTROACUSTICĂ ŞI ULTRASUNETE 
 
prEN IEC 63009:2018 
Ultrasunete. Sisteme de fizioterapie. Specificații de câmp 
și metode de măsurare în domeniul de frecvențe de la 20 
kHz la 0,5 MHz 
dea: 2019-02-08 
 
V06  CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE 
 
prEN IEC 60384-11:2018 
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. 
Partea 11: Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe 
de curent continuu cu dielectric din folie de 
polietilentereftalat şi armături din folii metalice 
dea: 2019-02-08 
 
EN 140401-804:2011/FprA2:2018 
Specificaţie particulară: Rezistoare peliculare fixe de 
putere mică şi stabilitate ridicată pentru montare pe 
suprafaţă (SMD). Dreptunghiulare. Clase de stabilitate 0,1; 
0,25 
dea: 2019-02-15 
 
V07  APARATURĂ NUCLEARĂ 
 

prEN IEC 60709:2018 
Centrale nucleare de putere. Sisteme de aparatură, 
control-comandă şi de alimentare electrică importante 
pentru securitate. Separare 
dea: 2019-02-22 
 
prEN IEC 60964:2018 
Centralele nucleare. Camere de control. Proiectare 
dea: 2019-02-22 
 
prEN IEC 61500:2018 
Centrale nucleare de putere. Sisteme de aparatură şi 
comandă importante pentru securitate. Comunicare de 
date în sisteme care realizează funcţii de categoria A 
dea: 2019-02-22 
 
prEN IEC 62465:2018 
Centrale nucleare de putere. Aparatură şi control-comandă 
importante pentru securitate. Managementul îmbătrânirii 
sistemelor electrice de cablare 
dea: 2019-02-22 
 
prEN IEC 62646:2018 
Centralele nucleare. Camere de control. Proceduri 
informatizate 
dea: 2019-02-22 
 
EN 62808:2016/prA1:2018 
Centrale nucleare de putere. Sisteme de instrumentaţie şi 
control importante pentru securitate. Proiectarea şi 
calificarea dispozitivelor de izolare 
dea: 2019-02-22 
 
V12  DISPOZITIVE MAGNETICE 
 
prEN IEC 61333:2018 
Marcarea miezurilor de ferită 
dea: 2019-02-15 
 
FprEN IEC 63093-13:2018 
Miezuri de ferită. Orientări privind dimensiunile și limitele 
neregulilor de suprafață. Partea 13: Miezuri PQ 
dea: 2019-01-11 
 
V16  REGULATOARE DE PROCES 
 
FprEN IEC 60534-3-1:2018 
Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-1: 
Dimensiuni. Dimensiuni de la o faţă la cealaltă pentru 
robinete de reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, cu cap 
drept şi dimensiuni de la o faţă la axă pentru robinete de 
reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, în echer 
dea: 2019-01-11 
 
prEN IEC 61804-3:2018 
Blocuri de funcţii (FB) pentru comanda proceselor şi 
limbajul de descriere a dispozitivelor electronice (EDDL). 
Partea 3: Semantică şi sintaxă EDDL 
dea: 2019-02-08 
 
 
prEN IEC 61804-4:2018 
Blocuri de funcţii (FB) pentru comanda proceselor şi 
limbajul de descriere a dispozitivelor electronice (EDDL). 
Partea 4: Interpretare EDD 
dea: 2019-02-08 
 
prEN IEC 61804-5:2018 
Blocuri de funcţii (FB) pentru comanda proceselor şi 
limbajul de descriere a dispozitivelor electronice (EDDL). 



Partea 5: Bibliotecă de Builtin EDDL 
dea: 2019-02-08 
 
prEN 62443-2-4 
Securitatea sistemelor de automatizare şi comandă 
industriale. Partea 2-4: Cerințe de program de securitate 
pentru furnizorii de servicii IACS 
dea: 2019-02-15 
 
prEN 62443-2-4/prA1 
Securitatea sistemelor de automatizare şi comandă 
industriale. Partea 2-4: Cerințe de program de securitate 
pentru furnizorii de servicii IACS 
dea: 2019-02-15 
 
prEN IEC 62443-3-3:2018 
Rețele de comunicații industriale. Securitatea rețelelor și a 
sistemelor. Partea 3-3: Cerințe de securitate a sistemului și 
niveluri de securitate 
dea: 2019-02-15 
 
CLC/FprTR 62453-51-10 
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor 
de câmp (FDT). Partea 51-10: Implementarea unui profil 
de comunicaţie pentru modelul de obiect comun - CPF 1 
din  
IEC 61784 
dea: 2019-02-08 
 
CLC/FprTR IEC 62453-41 
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor 
de câmp (FDT). Partea 41: Profil de integrare al modelelor 
obiect. Modelul de obiect comun 
dea: 2019-02-08 
 
CLC/FprTR IEC 62453-42 
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor 
de câmp (FDT). Partea 42: Profil de integrare al modelelor 
obiect. Infrastructura limbajului 
dea: 2019-02-08 
 
CLC/FprTR IEC 62453-62 
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor 
de câmp (FDT). Partea 62: Ghid stilistic pentru 
instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT) pentru 
infrastructura lingvistică comună 
dea: 2019-02-08 
 
V17  ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI 

ELECTRONICE 
 
prEN 50980-1:2018 
Dispozitive de monitorizare a alcoolului la distanță. Metode 
de încercare și cerințe privind performanța. Partea 1: 
Instrumente pentru programele de evaluare 
dea: 2019-02-08 
 
V24  ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE 
AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - VIZUALE 

 
prEN 50697 
Tehnologia informației. măsurarea legăturilor end-to-end 
(E2E) 
dea: 2019-01-25 
 
prEN IEC 62680-1-5:2018 
Interfeţe de magistrală serială universală pentru date şi 
alimentare electrică. Partea 1-5: Componente comune. 
Definiția clasei de dispozitive USB audio 3.0 
dea: 2019-02-15 
 
prEN IEC 62680-1-6:2018 
Interfeţe de magistrală serială universală pentru date şi 
alimentare electrică. Partea 1-6: Componente comune. 
Funcţiile de bază de definiție a clasei de dispozitive USB 

audio 3.0 
dea: 2019-02-15 
 
prEN IEC 62680-1-7:2018 
Interfeţe de magistrală serială universală pentru date şi 
alimentare electrică. Partea 1-7: Componente comune. 
Formatele de date de definiție a clasei de dispozitive USB 
audio 3.0 
dea: 2019-02-15 
 
prEN IEC 62680-1-8:2018 
Interfeţe de magistrală serială universală pentru date şi 
alimentare electrică. Partea 1-8: Componente comune. 
Tipurile de terminal de definiție a clasei de dispozitive USB 
audio 3.0 
dea: 2019-02-15 
 
V28  FIBRE OPTICE 
 
prEN IEC 61754-4:2018 
Dispozitive de interconectare şi componente pasive cu 
fibre optice. Interfeţe de conectoare pentru fibre optice. 
Partea 4: Familie de conectoare tip SC 
dea: 2019-02-08 
 
prEN IEC 61754-6:2018 
Dispozitive de interconectare şi componente pasive cu 
fibre optice. Interfeţe de conectoare pentru fibre optice. 
Partea 6: Familie de conectoare tip MU 
dea: 2019-02-08 
 
W08  CABLURI ELECTRICE 
 
prEN 50305:2018 
Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar 
având performanţele particulare de comportare la foc. 
Metode de încercare 
dea: 2019-02-15 
 
prEN 50306-1:2018 
Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar 
având performanţe particulare de comportare la foc. 
Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 1: Prescripţii generale 
dea: 2019-02-08 
 
prEN 50306-2:2018 
Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar 
având performanţe particulare de comportare la foc. 
Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 2: Cabluri cu un 
conductor 
dea: 2019-02-08 
 
prEN 50306-3:2018 
Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar 
având performanţe particulare de comportare la foc. 
Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 3: Conductoare şi cabluri 
ecranate (perechi, terţe şi cuarte) cu manta de grosime 
redusă 
dea: 2019-02-08 
 
prEN 50306-4:2018 
Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar 
având performanţe particulare de comportare la foc. 
Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 4: Cabluri 
multiconductoare şi multiperechi cu manta de grosime 
normală 
dea: 2019-02-08 
 
prEN IEC 60331-1 
Încercări pentru cabluri electrice în condiții de incendiu. 
Integritatea circuitelor. Partea 1: Metodă de încercare la 
foc cu șoc la o temperatură de cel puțin 830 °C pentru 
cabluri cu o tensiune nominală de până la 0,6 / 1,0 kV 
inclusiv și cu un diametru global mai mare de 20 mm 
dea: 2019-02-15 



prEN IEC 60754-3 
Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor 
prelevate din cabluri. Partea 3: Măsurarea nivelului scăzut 
al conținutului de halogen prin cromatografie ionică 
dea: 2019-02-15 
 
prEN IEC 61238-1-1 
Conectoare presate şi cu strângere mecanică pentru 
cablurile de energie. Partea 1-1: Metode de încercări şi 
prescripţii pentru conectoare presate şi cu strângere 
mecanică pentru cablurile de energie cu tensiunea 
nominală până la  
1 kV (Um = 1,2 kV) încercate pe conductoare neizolate 
dea: 2019-02-15 
 
prEN IEC 61238-1-2:2018 
Conectoare presate şi cu strângere mecanică pentru 
cablurile de energie. Partea 1-2: Metode de încercări şi 
prescripţii pentru conectoare la perforarea izolaţiei pentru 
cablurile de energie cu tensiunea nominală până la 1 kV 
(Um = 1,2 kV) încercate pe conductoare izolate 
dea: 2019-02-15 
 
W11  ACCESORII ELECTRICE 
 
EN 61995-1:2008/prAA:2018 
Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru 
utilizare casnică şi similară. Partea 1: Prescripţii generale 
dea: 2019-01-25 
 
prEN IEC 62020-1:2018 
Aparate electrice mici. Dispozitive de control al izolaţiei 
prin curent diferenţial rezidual (RCM) pentru uz casnic şi 
scopuri similare 
dea: 2019-02-08 
 
W24  SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ 
 
prEN IEC 61968-1:2018 
Integrarea aplicațiilor la utilitățile electrice. Interfețe de 
sistem pentru managementul distribuției. Partea 1: 
Arhitectura interfeței și recomandări generale 
dea: 2019-01-25 
 
W26  APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC ŞI 

UNELTE ELECTRICE CARE OPEREAZĂ CU 
MOTOARE 

 
EN 50632-2-6:2015/prA1:2018 
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a 
prafului. Partea 2-6: Prescripţii generale pentru ciocane 
dea: 2019-02-01 
 
EN 60335-1:2012/prAC:2018 
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 
dea: 2019-01-25 
 
W27  INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII 
 
FprHD 60364-8-1:2018 
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 8-1: Eficienţă 
energetică 
dea: 2019-01-11 
 
W33  APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ 

TENSIUNE 
 
prEN IEC 60947-3:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, 
separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate 
cu siguranţe fuzibile 
dea: 2019-02-15 

 
 


