
PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE 
CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

 
B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR 
 
prEN 14972-1 
Instalaţii fixe de luptă contra incendiilor. Sisteme de 
pulverizare a apei. Partea 1: Proiectare, instalare, 
inspecție și întreținere 
dea: 2019-05-16 
 
B02 STRUCTURI 
 
EN 1993-1-5:2006/prA2 
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: 
Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor 
dea: 2019-05-09 
 
B05 ÎNCERCĂRI LA FOC 
 
prEN 1366-5 
Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. 
Partea 5: Canale pentru instalaţii tehnice 
dea: 2019-05-09 
 
B12 ZIDĂRII 
 
prEN 12370 
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 
rezistenţei la cristalizare a sării 
dea: 2019-05-09 
 
prEN 16301 
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 
sensibilităţii la pătare accidentală 
dea: 2019-05-09 
 
B14 GEOTEHNICĂ 
 
prEN 16907-7 
Lucrări de terasament. Partea 7: Plasarea hidraulică a 
deșeurilor miniere 
dea: 2019-05-16 
 
B22 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PEREŢI 
 
prEN 235 
Tapete. Vocabular şi simboluri 
dea: 2019-05-02 
 
B29 AGREGATE 
 
prEN 933-2 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice 
ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de 
control, dimensiuni nominale ale ochiurilor 
dea: 2019-05-16 
 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 
prEN 17362 
Hrană pentru animale: Metode de eșantionare și analiză. 
Determinarea pentaclorofenolului (PCP) în materiile prime 
pentru hrana animalelor și alimentele combinate pentru 
animale prin metoda LC-MS / MS 
dea: 2019-05-09 
 
C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 
prEN ISO 276 
Lianţi pentru vopsele şi lacuri. Ulei de in brut. Cerinţe şi 
metode de încercare 
dea: 2019-05-03 

prEN ISO 3233-1 
Vopsele şi lacuri. Determinarea procentului volumic de 
substanţe nevolatile. Partea 1: Metoda de determinare a 
substanţelor nevolatile şi a densităţii filmului uscat pe 
principiul lui Arhimede cu ajutorul unei epruvete acoperite 
dea: 2019-05-03 
 
prEN ISO 9514 
Lacuri şi vopsele. Determinarea duratei de viaţă a 
sistemelor de acoperire multicomponente. Pregătirea şi 
condiţionarea eşantioanelor şi linii directoare pentru 
încercare 
dea: 2019-05-09 
 
prEN ISO 11664-4 
Colorimetrie. Partea 4: Spaţiu cromatic L*a*b* CIE 1976 
dea: 2019-05-07 
 
C13 ÎNGRĂŞĂMINTE 
 
prEN 13971 
Amendamente minerale bazice carbonatate şi silicate. 
Determinarea reactivităţii. Metoda titrării potenţiometrice cu 
acid clorhidric 
dea: 2019-05-09 
 
F05 MIJLOACE DE MĂSURĂ 
 
prEN 12405-1 
Contoare de gaze. Dispozitive de conversie. Partea 1: 
Conversia volumului 
dea: 2019-05-16 
 
F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 
prEN 15722 
Sisteme inteligente de transport. ESafety. Set minim de 
date (MSD) pentru eCall 
dea: 2019-05-02 
 
FprCEN/TS 16794-1 
Transport public. Comunicare între cititoare fără contact și 
mijloace de tarifare. Partea 1: Cerințe de implementare 
pentru ISO/IEC 14443 
dea: 2019-05-16 
 
FprCEN/TS 16794-2 
Transport public. Comunicare între cititoare fără contact și 
mijloace de tarifare. Partea 2: Plan de încercare pentru 
ISO/IEC 14443 
dea: 2019-05-16 
 
prEN 17358 
Sisteme inteligente de transport. eSafety. eCall OAD 
pentru seturi de date suplimentare opționale multiple 
dea: 2019-05-09 
 
FprCEN/TR 17370 
Transport public. Operarea datelor brute și schimbul 
statistic 
dea: 2019-05-02 
 
FprCEN ISO/TS 19091 
Sisteme inteligente de transport. SIT cooperative. 
Utilizarea comunicațiilor V2I și I2V pentru aplicații legate 
de intersecții semnalizate (ISO / PRF TS 19091: 2019) 
dea: 2019-05-13 
 
H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
prEN ISO 5912 



Corturi pentru camping. Cerințe și metode de încercare 
dea: 2019-05-03 
 
H15 JUCĂRII 
 
prEN 71-2 
Siguranţa jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate 
dea: 2019-05-09 
 
H25 APARATE MARI CU GAZ 
 
prEN 203-1 
Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili 
gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate 
dea: 2019-05-16 
 
prEN 203-2-1 
Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili 
gazoşi. Partea 2-1: Cerinţe specifice. Arzătoare cu flacără 
liberă şi arzătoare wok 
dea: 2019-05-16 
 
I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ 
 
prEN ISO 13680 
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi fără sudură 
din oţel aliat rezistent la coroziune utilizate ca burlane, ţevi 
de extracţie şi ţevi pentru mufe. Condiţii tehnice de livrare 
dea: 2019-05-09 
 
I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA) 
 
prEN 1673 
Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel 
rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă 
dea: 2019-05-02 
 
I18 EXPLOATARE MINIERĂ 
 
prEN 1804-1 
Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru 
suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unităţi de 
susţinere şi cerinţe generale 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 1804-2 
Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru 
suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de 
susţinere acţionate şi cilindri 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 1804-3 
Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru 
suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de 
comandă hidraulice și electrohidraulice 
dea: 2019-05-02 
 
I19 ENERGIE NUCLEARĂ 
 
prEN ISO 20785-2 
Dozimetrie pentru expunerea la radiaţia cosmică la bordul 
unui avion civil. Partea 2: Caracterizarea răspunsului 
instrumentelor 
dea: 2019-05-10 
 
I27 ECHIPAMENT PENTRU LUCRĂRI DE 
TERASAMENT ŞI ÎN CONSTRUCŢII 
 
prEN 15571 
Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei 
naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşinile de finisare a 
suprafeţelor 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 16564 
Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei 

naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de 
debitare/frezare de tip pod, inclusiv versiuni cu comandă 
numerică (NC/CNC) 
dea: 2019-05-02 
 
M01 OŢEL 
 
prEN ISO 439 
Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de siliciu total. 
Metoda gravimetrică 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 10217-7 
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de 
livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil 
dea: 2019-05-16 
 
M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A FONTEI 
 
prEN ISO 945-1 
Microstructura fontelor. Partea 1: Clasificarea grafitului prin 
analiză vizuală 
dea: 2019-05-17 
 
M04 CUPRU 
 
prEN 1971-1 
Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de examinare prin curenţi 
turbionari pentru măsurarea defectelor ţevilor rotunde fără 
sudură din cupru şi aliaje de cupru. Partea 1: Examinarea 
cu o bobină inelară pe peretele exterior 
dea: 2019-05-09 
 
prEN 1971-2 
Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de examinare prin curenţi 
turbionari pentru măsurarea defectelor ţevilor rotunde fără 
sudură din cupru şi aliaje de cupru. Partea 2: Examinarea 
cu o sondă internă pe peretele interior 
dea: 2019-05-09 
 
prEN 16090 
Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea mărimii medii a 
grăuntelui prin ultrasunete 
dea: 2019-05-09 
 
M05 SUDARE 
 
prEN ISO 9455-3 
Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 3: 
Determinarea indicelui de aciditate prin metoda de titrare 
potenţiometrică şi vizuală 
dea: 2019-05-03 
 
M08 ALIAJE UŞOARE 
 
prEN 1676 
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri din aluminiu aliat 
pentru retopire. Specificaţii 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 1706 
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţie 
chimică şi caracteristici mecanice 
dea: 2019-05-02 
 
N03 PRODUSE PETROLIERE 
 
prEN ISO 12922 
Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). 
Familia H (Sisteme hidraulice). Specificaţii pentru fluidele 
hidraulice din categoriile HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR 
şi HFDU 
dea: 2019-05-03 
 
N05 TEXTILE 



 
prEN ISO 105-A03 
Materiale textile. Incercări de rezistenţă a vopsirilor.  
Partea A03: Scară de gri pentru evaluarea cedărilor 
dea: 2019-04-30 
 
prEN ISO 1833-15 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 15: 
Amestecuri de iută şi alte fibre animale specificate (metoda 
prin determinarea conţinutului de azot) 
dea: 2019-05-09 
 
prEN ISO 1833-17 
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 17: 
Amestecuri de clorofibre (homopolimeri de clorură de vinil) 
şi alte fibre specificate (metoda cu acid sulfuric) 
dea: 2019-04-29 
 
N07 CHERESTEA 
 
prEN 1534 
Pardoseli de lemn și parchet. Determinarea rezistenţei la 
poansonare. Metodă de încercare 
dea: 2019-05-09 
 
prEN 13629 
Pardoseli de lemn. Element individual masiv preasamblat 
de pardoseală de lemn de foioase 
dea: 2019-05-16 
 
N09 MATERIALE PLASTICE 
 
prEN ISO 305 
Materiale plastice. Determinarea stabilităţii termice a 
policlorurii de vinil, a homopolimerilor şi a copolimerilor 
cloruraţi înrudiţi şi a compoziţiilor acestora. Metoda 
schimbării de culoare 
dea: 2019-04-25 
 
prEN ISO 11357-2 
Materiale plastice. Analiză calorimetrică diferenţială (DSC). 
Partea 2: Determinarea temperaturii şi înălţimea palierului 
tranziţiei vitroase 
dea: 2019-05-03 
prEN ISO 13468-1 
Materiale plastice. Determinarea factorului de transmisie a 
fluxului luminos total pentru materiale transparente. Partea 
1: Instrument cu fascicul unic 
dea: 2019-05-17 
 
prEN ISO 17422 
Materiale plastice. Aspecte de mediu. Orientări generale 
pentru includerea lor în standarde 
dea: 2019-05-02 
 
prEN ISO 19063-2 
Materiale plastice. Materiale pe bază de polistiren rezistent 
la şoc (PS-I) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: 
Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor 
dea: 2019-05-14 
 
S05 STOMATOLOGIE 
 
prEN ISO 9693 
Stomatologie. Încercări de compatibilitate pentru sisteme 
metalo-ceramice și ceramică-ceramică 
dea: 2019-05-03 
 
S08 CALITATEA AERULUI 
 
prEN 17359 
Emisii de la surse fixe. Bioaerosolii și agenți biologici. 
Eșantionarea bioaerosolilor și colectarea în lichide. Metoda 
de impact prin barbotare 
dea: 2019-05-02 

 
S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ 
 
prEN ISO 13161 
Calitatea apei. Poloniu 210. Metodă de încercare prin 
spectrometrie alfa 
dea: 2019-05-01 
 
S21 LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE CLINICĂ 
ŞI BIOSECURITATE 
 
prEN ISO 22367 
Laboratoare medicale. Aplicarea managementului riscurilor 
la laboratoarele medicale (ISO / DIS 22367: 2019) 
dea: 2019-04-29 
 
S99 DIVERSE 
 
prEN ISO 8871-2 
Elemente elastomerice pentru administrarea parenterală şi 
pentru dispozitive de uz farmaceutic. Partea 2: Identificare 
şi caracterizare 
dea: 2019-05-09 
 
T01 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME 
 
prEN 1502 
Nave de navigaţie interioară. Scări de parapet 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 17360 
Nave de navigație interioară. Stālpi și suporturi pentru 
balustrade rabatabile și detașabile 
dea: 2019-05-02 
 
prEN 17361 
Navele de navigație interioară. Scări de bord exterioare 
dea: 2019-05-02 
 
T02 AERONAUTICĂ 
 
prEN 16803-2 
Spațiu. Utilizarea poziționării bazate pe GNSS pentru 
sistemele inteligente de transport rutier (SIT). Partea 2: 
Evaluarea performanțelor de bază ale terminalelor de 
poziționare bazate pe GNSS 
dea: 2019-05-09 
 
prEN 16803-3 
Spațiu. Utilizarea poziționării bazate pe GNSS pentru 
sistemele inteligente de transport rutier (SIT). Partea 3: 
Evaluarea performanțelor de securitate ale terminalelor de 
poziționare bazate pe GNSS 
dea: 2019-05-09 
 
T12 CĂRUCIOARE INDUSTRIALE 
 
prEN 16842-10 
Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and 
verification - Part 10: Tractoare de remorcare și împingere 
și transportatoare de sarcină 
dea: 2019-05-16 
 
T14 AMBALAJE 
 
prEN ISO 4180 
Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Reguli 
generale pentru stabilirea programelor de încercări de 
performanţă 
dea: 2019-04-29 
T19 SECURITATE RUTIERĂ 
 
prEN 12414 
Echipament pentru controlul staţionării vehiculelor. Cerinţe 
şi metode de încercare pentru un terminal de staţionare. 
dea: 2019-05-09 



 
T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE) 
 
EN 12082:2017/prA1 
Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. Încercări de performanţă 
dea: 2019-05-09 
 
EN 13848-6:2014/prA1 
Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 6: 
Caracterizarea calităţii geometriei căii 
dea: 2019-05-02 

 


