
Standarde aprobate în luna noiembrie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEN/CLC/ETSI/TR 
101 552:2018 

Ghid pentru aplicarea evaluării conformităţii la cerinţele de accesibilitate pentru 
achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa

2 SR EN 1011-8:2018 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 8: Sudarea 
fontelor

3 SR EN 10277:2018 Produse de oţel deformate la rece. Condiţii tehnice de livrare

4 SR EN 1090-2:2018 Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinţe tehnice 
pentru structuri de oţel

5 SR EN 12493+A2:2018 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente sub presiune sudate, din oţel, 
pentru camioane cisternă pentru GPL. Proiectare şi execuţie

6 SR EN 12697-12:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă 
a epruvetelor bituminoase

7 SR EN 12697-24:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 24: Rezistenţă la oboseală

8 SR EN 12697-26:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 26: Rigiditate

9 SR EN 13231-5:2018 Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 5: Proceduri pentru reprofilarea 
şinelor în cale, în aparatele de cale şi în aparatele de compensare

10 SR EN 13285:2018 Amestecuri de agregate nelegate. Specificaţii

11 SR EN 13302:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu ajutorul unui 
viscozimetru rotativ

12 SR EN 13310+A1:2018 Spălătoare de bucătărie. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare

13 SR EN 13407+A1:2018 Pisoare de perete. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare

14 SR EN 13492:2018 
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de 
depozite pentru eliminarea deşeurilor lichide, staţii de transfer sau lucrări de 
etanşare secundară

15 SR EN 13589:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de tracţiune ale bitumurilor 
modificate prin metoda forţă - ductilitate

16 SR EN 13684:2018 Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate

17 SR EN 13765:2018 
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de material termoplastic multistratificat 
(nevulcanizat), pentru transferul hidrocarburilor, solvenţilor şi substanţelor chimice. 
Specificaţie

18 SR EN 13880-13:2018 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 13: Metodă de 
încercare pentru determinarea întinderii discontinue (încercarea de aderenţă)

19 SR EN 13976-1:2018 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Cerinţe referitoare la interfaţă

20 SR EN 13976-2:2018 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe referitoare la sistem

21 SR EN 14055:2018 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pişoare

22 SR EN 14116+A2:2018 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Interfaţă numerică 
pentru dispozitivul de recunoaştere a produselor petroliere

23 SR EN 14296+A1:2018 Obiecte sanitare. Lavoare colective

24 SR EN 14325:2018 
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Metode de încercare şi 
clasificarea performanţelor materialelor, cusăturilor, legăturilor şi ansamblurilor 
îmbrăcămintei de protecţie chimică

25 SR EN 1440+A1:2018 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii pentru gaz petrolier lichefiat (GPL), 
transportabile şi reîncărcabile, de oţel, sudate şi alămite. Inspecţie periodică

26 SR EN 14528+A1:2018 Bideuri. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare

27 SR EN 14688+A1:2018 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare

28 SR EN 14903:2018 
Suprafeţe pentru activităţi sportive. Sisteme de pardoseli pentru activităţi 
multisportive pentru utilizare în interior. Metodă de încercare pentru determinarea 
frecării de rotaţie



29 SR EN 15382:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în infrastructura de 
transport

30 SR EN 
15940:2016+A1:2018 

Carburanţi pentru automobile. Motorine parafinice obţinute prin sinteză sau 
hidrotratament. Cerinţe şi metode de încercare

31 SR EN 16181:2018 
Sol, biodeşeuri tratate şi nămol. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice 
(HAP) prin cromatografie de gaze (GC) şi cromatografie de lichide de înaltă 
performanţă (HPLC)

32 SR EN 16657+A1:2018 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Dispozitive pentru limitarea 
umplerii rezervoarelor statice

33 SR EN 16727-1:2018 
Aplicaţii feroviare. Cale. Ecrane antizgomot şi dispozitive conexe care influenţează 
propagarea prin aer a sunetului. Performanţe neacustice. Partea 1: Performanţă 
mecanică sub încărcări statice. Calcul şi metode de încercare

34 SR EN 16727-2-1:2018 

Aplicaţii feroviare. Cale. Ecrane antizgomot şi dispozitive conexe care influenţează 
propagarea prin aer a sunetului. Performanţe neacustice. Partea 2-1: Performanţă 
mecanică sub încărcări dinamice datorate trenurilor în circulaţie. Rezistenţă la 
oboseală

35 SR EN 16728+A1:2018 
Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii pentru gaz petrolier lichefiat (GPL), 
transportabile şi reîncărcabile, altele decât cele de oţel, sudate şi alămite. Inspecţie 
periodică

36 SR EN 16844+A1:2018 Servicii de medicină estetică. Tratamente medicale, nechirurgicale

37 SR EN 16951-2:2018 
Aplicaţii feroviare. Cale. Ecrane antizgomot şi dispozitive conexe care influenţează 
propagarea prin aer a sunetului. Proceduri pentru evaluarea performanţelor pe 
termen lung. Partea 2: Caracteristici neacustice

38 SR EN 16952:2018 Maşini agricole. Platforme de teren pentru lucrări în pomicultură (PTLP). Securitate

39 SR EN 16989:2018 Aplicaţii feroviare. Protecţie împotriva incendiilor în vehicule feroviare. Încercarea 
de comportare la foc pentru un scaun complet

40 SR EN 16993:2018 
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de bazine 
de colectare, lucrări de izolare secundare (deasupra şi dedesubtul pământului) şi 
alte aplicaţii de izolare pentru substanţe chimice, apă poluată şi lichide produse

41 SR EN 16994:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de 
structuri subterane (altele decât tuneluri şi structuri asociate)

42 SR EN 17036:2018 Conservarea patrimoniului cultural. Îmbătrânirea artificială prin radiaţie solară 
simulată a suprafeţei materialelor anorganice poroase tratate sau netratate

43 SR EN 17041:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % cu 
azometină-H

44 SR EN 17042:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii > 10 % prin titrare acidimetrică

45 SR EN 17043:2018 Îngrăşăminte. Determinarea molibdenului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 
% prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu

46 SR EN 17059:2018 Linii de tratamente de suprafaţă şi de anodizare. Cerinţe de securitate

47 SR EN 17065:2018 Aplicaţii feroviare. Frânare. Procedură de încercare pentru vagoane de călători

48 SR EN 1793-2:2018 
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare 
pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale 
izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic difuz

49 SR EN 1793-6:2018 
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de încercare 
pentru determinarea performanţei acustice. Partea 6: Caracteristici intrinseci. Valori 
in situ ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic direct

50 SR EN 287-6:2018 Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 6: Fonte

51 SR EN 301 167 
V1.1.1:2018 

Transmisie şi multiplexare (TM). Managementul echipamentelor de transmisie a 
ierarhiei digitale sincrone (SDH). Managementul avariilor şi monitorizarea 
performanţelor. Descriere funcţională

52 SR EN 301 171 
V1.1.1:2018 

Codare video pentru comunicaţii la rate reduse de biţi. [Recomandarea ITU-T H.263
(1996)]

53 SR EN 301 172 
V1.1.1:2018 

Codificarea generică a imaginilor în mişcare şi a informaţiilor audio associate. 
[Recomandările ITU-T H.262 (1995) şi H.222.0 (1995)]

54 SR EN 301 174-1 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului 
de semnalizare nr. 2 pe linie digitală de abonat (DDS 2). Specificaţie de 
semnalizare pentru serviciul de releu cadru. Partea 1: Specificaţia protocolului. 
Recomandarea ITU-T Q.2933 (1996), modificată]

55 SR EN 301 174-2 
V1.1.3:2018 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului 
de semnalizare nr. 2 pe linie digitală de abonat (DDS 2). Specificaţie de 
semnalizare pentru serviciul de releu cadru. Partea 2: Specificaţia formei declaraţiei 
de conformitate a implementării protocolului (PICS)



56 SR EN 301 175 
V1.1.1:2018 Mobilitatea terminalului fără cordon (CTM). Faza 1. Descrierea serviciului

57 SR EN 301 210 
V1.1.1:2018 

Radiodifuziune video digitală (DVB). Structura cadrelor, codarea şi modularea 
canalelor pentru colectarea digitală de ştiri prin satelit (DSNG) şi alte aplicaţii de 
contribuţie prin satelit

58 SR EN 301 213-1 
V1.1.2:2018 

Sisteme de radio fixe. Echipament punct-la-multipunct. Sisteme radio digitale 
punct-la-multipunct în benzile de frecvenţă din domeniul de la 24,25 GHz până la 
29,5 GHz utilizând. diferite metode de acces. Partea 1: Parametrii de bază

59 SR EN 301 213-3 
V1.4.1:2018 

Sisteme de radio fixe. Echipament punct-la-multipunct. Sisteme radio digitale 
punct-la-multipunct în benzile de frecvenţă din domeniul de la 24,25 GHz până la 
29,5 GHz utilizând diferite metode de acces. Partea 3: Metode de acces multiplu cu 
diviziune de timp (TDMA)

60 SR EN 301 215-2 
V1.3.1:2018 

Sisteme de radio fixe. Antene punct-la-multipunct. Antene pentru sisteme radio fixe 
punct-la-multipunct în banda de la 11 GHz până la 60 GHz. Partea 2: De la 24 GHz 
până la 30 GHz

61 SR EN 301 215-4 
V1.1.1:2018 

Sisteme de radio fixe. Antene punct-la-multipunct. Antene pentru sisteme radio fixe 
punct-la-multipunct în banda de la 11 GHz până la 60 GHz. Partea 4: De la 30 GHz 
până la 40,5 GHz

62 SR EN 301 217-1 
V1.2.2:2018 

Interfeţe V la nodul de servicii (SN) digital Interfeţe la punctul de referinţă VB5.2 
pentru susţinerea reţelelor de acces (ANs) de bandă largă sau combinate bandă 
îngustă şi bandă largă. Partea 1: Specificaţia interfeţei

63 SR EN 301 217-2 
V1.1.3:2018 

Interfeţe V la nodul de servicii (SN) digital Interfeţe la punctul de referinţă VB5.2 
pentru susţinerea reţelelor de acces (ANs) de bandă largă sau combinate bandă 
îngustă şi bandă largă. Partea 2: Specificaţia formei declaraţiei de conformitate a 
implementării protocolului (PICS)

64 SR EN 301 222 
V1.1.1:2018 

Radiodifuziune video digitală (DVB). Canale de coordonare asociate cu colectarea 
digitală de ştiri prin satelit (DSNG)

65 SR EN 301 234 
V2.1.1:2018 

Radiodifuziune audio digitală (DAB).Protocolul de transfer de obiecte multimedia 
(MOT)

66 SR EN 303 472 
V1.1.1:2018 

Ingineria mediului (EE). Metodologia şi metrica de măsurare a eficienţei energetice 
pentru echipamentele RAN

67 SR EN 3264:2018 Serie aerospaţială. Sistem de cuplare la 8 grade 30' din aliaj de titan. Piuliţă cu inel 
de blocare 

68 SR EN 50271:2018 
Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor 
toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software 
şi/sau tehnologii digitale

69 SR EN 50496:2018 Determinarea expunerii lucrătorilor la câmpuri electromagnetice şi evaluarea 
riscurilor pe un amplasament de radiodifuziune

70 SR EN 50588-2:2018 

Transformatoare de putere medie, 50 Hz, cu tensiunea cea mai înaltă pentru 
echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 2: Transformatoare cu cutii de cablu 
pe partea de înaltă tensiune şi/sau pe partea de joasă tensiune. Prescripţii generale 
pentru transformatoare de putere mai mică sau egală cu 3 150 kVA

71 SR EN 50588-3:2018 

Transformatoare de putere medie, 50 Hz, cu tensiunea cea mai înaltă pentru 
echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 3: Transformatoare cu cutii de cablu 
pe partea de înaltă tensiune şi/sau pe partea de joasă tensiune. Cutii de cablu de 
tip 1 pentru utilizare în transformatoarele de distribuţie care corespund 
prescripţiilor din EN 50588-2

72 SR EN 50588-4:2018 

Transformatoare de putere medie, 50 Hz, cu tensiunea cea mai înaltă pentru 
echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 4: Transformatoare cu cutii de cablu 
pe partea de înaltă tensiune şi/sau pe partea de joasă tensiune. Cutii de cablu de 
tip 2 pentru utilizare în transformatoarele de distribuţie care corespund 
prescripţiilor din EN 50588-2

73 SR EN 50643:2018 
Aparate electrice şi electronice pentru uz casnic şi de birou. Măsurarea consumului 
de energie în starea în aşteptare cu menţinerea conexiunii la reţea a 
echipamentelor periferice

74 SR EN 60669-
1:2018/AC:2018 

Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Partea 1: Prescripţii generale

75 SR EN 71-1+A1:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice

76 SR EN 71-3+A3:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

77 SR EN 9133:2018 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Procedură de calificare 
pentru componentele aerospaţiale standardizate

78 SR EN 9162:2018 Serie aerospaţială. Programe de autocontrol pentru operatori aerospaţiali

79 SR EN 9300-002:2018 Serie aerospaţială. LOTAR. Arhivarea pe termen lung şi recuperarea datelor tehnice 
de produs digitalizate cum ar fi date 3D, CAD şi PDM. Partea 002: Cerinţe



80 SR EN 9300-010:2018 
Serie aerospaţială. LOTAR. Arhivarea pe termen lung şi recuperarea datelor tehnice 
de produs digitalizate cum ar fi date 3D, CAD şi PDM. Partea 010: Vedere generală 
a fluxului de date

81 SR EN 9300-110:2018 
Serie aerospaţială. LOTAR. Arhivarea pe termen lung şi recuperarea datelor tehnice 
de produs digitalizate cum ar fi date 3D, CAD şi PDM. Partea 110: Date geometrice 
3D explicite în CAD mecanic

82 SR EN 997:2018 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat cu sifon integrat

83 SR EN IEC 60034-27-
1:2018 

Maşini electrice rotative. Partea 27-1: Măsurarea descărcărilor parţiale în sistemele 
de izolaţie ale înfăşurărilor statorice ale maşinilor electrice rotative neconectate

84 SR EN IEC 60034-27-
4:2018 

Maşini electrice rotative. Partea 27-4: Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi a 
indexului de polarizare în sistemele de izolaţie ale înfăşurărilor maşinilor electrice 
rotative

85 SR EN IEC 60721-3-
1:2018 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3-1: Clasificarea grupelor de agenţi de 
mediu şi a gradelor de severitate ale acestora. Depozitare

86 SR EN IEC 60721-3-
2:2018 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3-2: Clasificarea grupelor de agenţi de 
mediu şi a gradelor de severitate ale acestora. Transport şi manipulare

87 SR EN IEC 60749-
13:2018 

Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi climatice. Partea 13: 
Atmosferă salină

88 SR EN IEC 61010-2-
201:2018 

Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de 
laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă

89 SR EN IEC 61291-
1:2018 Amplificatoare optice. Partea 1: Specificaţie generică

90 SR EN IEC 61340-4-
4:2018 

Electrostatică. Partea 4-4: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii 
specifice. Clasificarea electrostatică a containerelor mari pentru materiale în vrac 
flexibile

91 SR EN IEC 62246-1-
1:2018 Contacte reed. Partea 1-1: Specificaţie generală. Specificaţie particulară cadru

92 SR EN IEC 62576:2018 Condensatoare electrice dublu strat pentru vehicule electrice hibride. Metode de 
încercare pentru caracteristicile electrice

93 SR EN IEC 62684:2018 Specificaţii de interoperabilitate pentru sursele de alimentare externă comune (EPS) 
utilizate la telefoanele mobile care permit schimbul de date

94 SR EN IEC 62793:2018 Protecţia împotriva trăsnetului. Sisteme de avertizare de furtună

95 SR EN IEC 62820-3-
1:2018 

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 3-1: Linii directoare pentru aplicaţii. 
Generalităţi

96 SR EN IEC 62820-3-
2:2018 

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 3-2: Linii directoare pentru aplicaţii. 
Sisteme de interfon pentru clădiri cu cerinţe sporite de securitate.

97 SR EN IEC 80601-2-
71:2018 

Aparate electromedicale. Partea 2-71: Cerinţe particulare pentru securitatea de 
bază şi performanţele esenţiale ale aparatelor de imagistică pentru spectroscopie în 
infraroşu apropiat (NIRS)

98 SR EN ISO 10042:2018 Sudare. Îmbinări sudate cu arc electric din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Niveluri 
de calitate pentru imperfecţiuni

99 SR EN ISO 10637:2018 Stomatologie. Sisteme de aspiraţie centrală

100 SR EN ISO 13259:2018 
Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de conducte de materiale 
termoplastice îngropate pentru utilizări fără presiune. Metode de încercare a 
etanşeităţii îmbinărilor cu inel de etanşare elastomeric

101 SR EN ISO 13766-
1:2018 

Maşini de terasament şi maşini de construcţii. Compatibilitatea electromagnetică 
(EMC) a maşinilor echipate cu reţele electrice de distribuţie interne. Partea 1: 
Cerinţe generale de EMC in condiţii electromagnetice de mediu tipice

102 SR EN ISO 13766-
2:2018 

Maşini de terasament şi maşini de construcţii. Compatibilitatea electromagnetică 
(EMC) a maşinilor echipate cu reţele electrice de distribuţie interne. Partea 2: 
Cerinţe suplimentare de EMC pentru funcţiile de securitate

103 SR EN ISO 14918:2018 Pulverizare termică. Examinarea în vederea calificării a operatorilor pentru 
pulverizare termică

104 SR EN ISO 16380:2018 Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu amestecuri de combustibili gazoşi

105 SR EN ISO 17419:2018 Sisteme inteligente de transport. Sisteme cooperative. Identificarea unică la nivel 
global

106 SR EN ISO 17423:2018 Sisteme inteligente de transport. Sisteme cooperative. Prescripţii şi obiective ale 
aplicaţiilor

107 SR EN ISO 18618:2018 Stomatologie. Interoperabilitatea sistemelor CAD/CAM

108 SR EN ISO 18750:2018 Sisteme inteligente de transport. Sisteme inteligente de transport cooperative. 
Concept global pentru hărţi dinamice locale



109 SR EN ISO 1891-4:2018 Organe de asamblare. Terminologie. Partea 4: Control, inspecţie, livrare, acceptare 
şi calitate

110 SR EN ISO 19146:2018 Informaţii geografice. Vocabular interdisciplinar

111 SR EN ISO 20765-
2:2018 

Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 2: Proprietăţile fazei 
unice (gazoasă, lichidă şi fluid dens) pentru domenii extinse de aplicare

112 SR EN ISO 2555:2018 Materiale plastice. Răşini în fază lichidă sau în emulsie sau dispersie. Determinarea 
viscozităţii utilizând metoda cu vâscozimetru rotaţional cu un singur cilindru

113 SR EN ISO 29988-
1:2018 

Materiale plastice. Materiale de polioximetilenă (POM) pentru injecţie şi extrudare. 
Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii

114 SR EN ISO 29988-
2:2018 

Materiale plastice. Materiale pe bază de polioximetilenă (POM) pentru injecţie şi 
extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor

115 SR EN ISO 4045:2018 Piele. Încercări chimice. Determinarea pH şi a cifrei de diferenţă

116 SR EN ISO 41012:2018 Managementul facilităţilor. Îndrumări pentru procesul de aprovizionare strategic şi 
de elaborare a acordurilor

117 SR EN ISO 4254-5:2018 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate 
de motor

118 SR EN ISO 5458:2018 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Tolerare geometrică. Specificaţii 
geometrice pentru grupuri de elemente şi specificaţii geometrice combinate

119 SR EN ISO 5667-3:2018 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manipularea probelor de apă

120 SR EN ISO 683-1:2018 Oţeluri pentru tratamente termice, oţeluri aliate şi oţeluri pentru automate. Partea 
1: Oţeluri nealiate pentru călire şi revenire

121 SR EN ISO 683-2:2018 Oţeluri pentru tratamente termice, oţeluri aliate şi oţeluri pentru automate. Partea 
2: Oţeluri aliate pentru călire şi revenire

122 SR EN ISO 683-3:2018 Oţeluri pentru tratamente termice, oţeluri aliate şi oţeluri pentru automate. Partea 
3: Oţeluri pentru cementare

123 SR EN ISO 683-4:2018 Oţeluri pentru tratamente termice, oţeluri aliate şi oţeluri pentru automate. Partea 
4: Oţeluri pentru automate

124 SR EN ISO 877-3:2018 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţii solare. Partea 3: Expunere 
intensificată la agenţii atmosferici, prin utilizarea radiaţiilor solare concentrate

125 SR EN ISO 898-3:2018 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi 
oţel aliat. Partea 3: Şaibe plate de clase de calitate specificate

126 SR IEC/TS 60479-
2:2018 

Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 2: 
Aspecte particulare

127 SR ISO 17679:2018 Turism şi servicii conexe. Centre spa de relaxare. Cerinţe referitoare la serviciu

128 SR ISO 2789:2018 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă

129 SR ISO 5127:2018 Informare şi documentare. Fundamentare şi vocabular

Total - -


