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prEN 17371-1 
Furnizarea de servicii. Partea 1: Achiziții de servicii. Ghid 
pentru evaluarea capacității furnizorilor de servicii și 
evaluarea propunerilor de servicii 
dea: 2019-06-20 
prEN 17371-2 
Furnizarea de servicii. Partea 2: Contracte de servicii. 
Orientări pentru proiectarea și structura contractelor 
dea: 2019-06-20  
prEN 17371-3 
Furnizarea de servicii. Partea 3: Gestiunea măsurării 
performanței. Orientări privind mecanismul de măsurare a 
performanței ca parte a contractelor de servicii 
dea: 2019-06-20 
 
A03 SERVICII POȘTALE 
 
prEN 13850 
Servicii poștale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului 
de circulație cap-cap, pentru trimiterea poștală individuală 
din serviciul prioritar si de primă clasă 
dea: 2019-05-16 
 
FprCEN/TR 17386 
Servicii poștale. Măsurarea timpului de tranzit al 
corespondenței transfrontaliere din fluxurile reale. Raport 
de fezabilitate 
dea: 2019-06-20 
 
B04 CIMENT 
 
prEN 197-2 
Ciment. Partea 2: Evaluarea conformității 
dea: 2019-05-30 
 
B05 ÎNCERCĂRI LA FOC 
 
EN 1366-1:2014/prA1 
Încercări de rezistență la foc pentru instalații tehnice. 
Partea 1: Conducte de ventilare 
dea: 2019-06-13 
 
EN 1366-12:2014/prA1 
Încercări de rezistență la foc pentru instalații tehnice. 
Partea 12: Bariere rezistente la foc nemecanice pentru 
conducte de ventilare 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 1366-8 
Încercări de rezistență la foc pentru instalații tehnice. 
Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului 
dea: 2019-06-20 
 
B08 UȘI ȘI FERESTRE 
 
prEN 16361 
Uși acționate automat pentru pietoni. Standard de produs, 
caracteristici de performanță. Uși pentru pietoni, altele 
decāt de tip batant, proiectate inițial pentru montare cu 
sistem de acționare automată 
dea: 2019-06-20 
 
B09 PROTECȚIE TERMICĂ 
 
prEN ISO 16534 
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. 
Determinarea fluajului de compresie 
dea: 2019-06-11 
 
prEN ISO 16546 
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. 

Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț 
dea: 2019-06-11 
 
prEN ISO 29470 
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. 
Determinarea densității aparente 
dea: 2019-06-11 
 
B12 ZIDĂRII 
 
prEN 15388 
Piatră aglomerată. Placaje și produse tăiate la dimensiune 
pentru blaturi de toaletă și de bucătărie 
dea: 2019-06-20 
 
 
 
B28 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI 
 
prEN 17368 
Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Determinarea 
rezistenței la șoc folosind o bilă cu diametru mic 
dea: 2019-06-20 
 
B33 PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR 
 
prEN ISO 23387 
Modelarea informațiilor asupra clădirilor (BIM). șabloane 
de date pentru obiecte de construcție utilizate în ciclul de 
viață al oricărui imobil construit. Concepte și principii 
dea: 2019-06-12 
 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 
EN ISO 6887-3:2017/prA1 
Microbiologia lanțului alimentar. Pregătirea eșantioanelor 
pentru analiză, a suspensiei inițiale și a diluțiilor decimale 
pentru examenul microbiologic. Partea 3: Reguli specifice 
pentru pregătirea peștelui și a produselor din pește 
dea: 2019-05-30 
 
FprCEN/TS 17061 
Produse alimentare. Linii directoare pentru calibrarea și 
determinarea cantitativă a reziduurilor de pesticide și a 
contaminanților organici prin metode cromatografice 
dea: 2019-06-13 
 
FprCEN/TS 17062 
Alimentele de origine vegetală. Multimetodă pentru 
determinarea reziduurilor de pesticide în uleiurile vegetale 
prin LC-MS / MS (QuOil) 
dea: 2019-06-13 
 
C21 COSMETICE 
 
prEN ISO 24444 
Produse cosmetice. Metode de încercare a protecției 
solare. Determinarea in vivo a factorului de protecție solară 
(FPS) 
dea: 2019-06-12 
 
F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAȚIEI 
 
prEN 1064 
Informatică medicală. Protocolul standard de comunicații. 
Electrocardiografie asistată de calculator 
dea: 2019-06-13 
 
FprCEN/TS 17297-2 
Sisteme inteligente de transport - Armonizarea referințelor 
locației pentru STI-urile urbane - Partea 2: Metode de 



transformare 
dea: 2019-06-20 
 
FprCEN/TS 17363 
Sisteme inteligente de transport. Date suplimentare 
opționale ECall - Concept de date privind numărul de 
telefon mobil conectat 
dea: 2019-06-20 
 
F19 OPTICĂ 
 
EN ISO 8596:2018/prA1 
Optică oftalmică. Măsurarea acuității vizuale. Optotipuri 
standard și clinice și prezentarea lor 
dea: 2019-05-30 
 
EN ISO 24157:2008/prA1 
Optică și instrumente oftamologice. Metode de prezentare 
a aberațiilor ochiului uman 
dea: 2019-05-30  
 
H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
EN 926-2:2013/prA1 
Echipament pentru parapantă. Parapantă. Partea 2: 
Cerințe și metode de încercare pentru clasificarea 
caracteristicilor de securitate în zbor 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 1176-7 
Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale 
spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, 
de întreținere și de utilizare 
dea: 2019-06-13 
 
H30 ECHIPAMENT PENTRU COPII 
 
prEN 1273 
Articole de puericultură. Premergătoare. Cerințe de 
securitate și metode de încercare 
dea: 2019-06-20 
 
prEN 13210-1 
Articole de puericultură. Hamuri, lese pentru plimbare și 
articole similare pentru copii. Cerințe de securitate și 
metode de încercare 
dea: 2019-06-20 
 
prEN 13210-2 
Articole de puericultură. Hamuri, lese pentru plimbare și 
articole similare pentru copii. Cerințe de securitate și 
metode de încercare 
dea: 2019-06-20 
 
H33 ÎNCĂLȚĂMINTE (EXCLUSIV ÎNCĂLȚĂMINTE DE 
PROTECȚIE) 
 
prEN ISO 19577 
Încălțăminte. Substanțe critice care pot fi prezente în 
încălțăminte și componentele pentru încălțăminte. 
Determinarea nitrozamilor 
dea: 2019-06-05 
 
H99 DIVERSE 
 
prEN 17375 
Țigarete electronice și e-lichide. e-lichide de referință 
dea: 2019-06-20 
 
I13 CONTAINERE DE GAZ 
 
EN 1440:2016+A1:2018/prA2:2019 
Echipamente și accesorii pentru GPL. Butelii pentru gaz 
petrolier lichefiat (GPL), transportabile și reîncărcabile, de 
oțel, sudate și alămite. Inspecție periodică 
dea: 2019-06-13 

 
EN 16728:2016+A1:2018/prA2:2019 
Echipamente și accesorii pentru GPL. Butelii pentru gaz 
petrolier lichefiat (GPL), transportabile și reîncărcabile, 
altele decāt cele de oțel, sudate și alămite. Inspecție 
periodică 
dea: 2019-06-13 
 
I40 REȚELE DE CONDUCTE INDUSTRIALE 
 
EN 13480-2:2017/prA7 
Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale 
dea: 2019-06-06 
 
EN 13480-3:2017/prA1 
Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și 
calcul 
dea: 2019-06-06 
 
EN 13480-3:2017/prA2 
Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și 
calcul 
dea: 2019-06-06 
 
EN 13480-3:2017/prA3 
Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și 
calcul 
dea: 2019-06-06 
M01 OȚEL 
 
prEN ISO 19879 
Racorduri de țevi metalice pentru transmisii hidraulice și 
pneumatice și aplicații generale. Metode de încercare a 
racordurilor pentru transmisii hidraulice 
dea: 2019-06-07 
 
M11 METALURGIA PULBERILOR 
 
prEN ISO 10070 
Pulberi metalice. Determinarea suprafeței specifice a 
învelișului plecānd de la măsurarea permeabilității aerului 
la un strat de pulbere în condiții de flux constant 
dea: 2019-06-21 
 
M15 COROZIUNE METALICĂ 
 
prEN ISO 8289-1 
Emailuri vitrificate. Încercarea la tensiune joasă pentru 
detectarea și localizarea defectelor. Partea 1: Încercarea 
cu tampot pentru suprafețe ne-profilate 
dea: 2019-05-31 
 
prEN ISO 14713-2 
Acoperiri de zinc. Ghid și recomandări pentru protecția 
împotriva coroziunii fontei și oțelului în construcții. Partea 
2: Zincare termică 
dea: 2019-05-31 
 
N01 HĀRTIE ȘI CARTON 
 
prEN ISO 536 
Hārtie și carton. Determinarea gramajului 
dea: 2019-06-13 
 
N02 COMBUSTIBIL SOLID 
 
prEN ISO 21404 
Biocombustibilii solizi. Metoda de determinare a fuzibilității 
cenușii 
dea: 2019-05-30 
 
N03 PRODUSE PETROLIERE 
 
EN ISO 4259-1:2017/prA1 
Produse petroliere și produse înrudite. Fidelitatea 
metodelor de măsurare și a rezultatelor. Partea 1: 



Determinarea valorilor de fidelitate referitoare la metodele 
de încercare 
dea: 2019-06-04 
 
EN ISO 4259-2:2017/prA1 
Produse petroliere și produse înrudite. Fidelitatea 
metodelor de măsurare și a rezultatelor. Partea 2: 
Interpretarea și aplicarea valorilor de fidelitate referitoare la 
metodele de încercare 
dea: 2019-06-04 
 
EN ISO 6246:2017/prA1 
Produse petroliere. Conținutul în gume al carburanților. 
Metoda de evaporare cu jet 
dea: 2019-06-19 
 
prEN ISO 8222 
Sisteme de măsurare a produselor petroliere. Etalonare. 
Corecții de temperatură la sisteme de referință volumetrice 
de măsurare 
dea: 2019-06-11 
 
prEN ISO 14935 
Produse petroliere și înrudite. Determinarea persistenței 
unei flăcări pe un fitil imersat într-un fluid rezistent la foc 
dea: 2019-05-30 
 
N06 CAUCIUC 
 
prEN ISO 1403 
Furtunuri de cauciuc, ranforsate cu material textil, de uz 
general, pentru apă. Specificații 
dea: 2019-05-31 
 
N09 MATERIALE PLASTICE 
 
prEN ISO 75-1:2019 
Materiale plastice. Determinarea temperaturii de 
încovoiere sub sarcină. Partea 1: Metodă generală de 
încercare 
dea: 2019-05-30 
 
prEN ISO 19064-2 
Materiale plastice. Materiale pe bază de stiren/acrilonitril 
(SAN) pentru injecție și extrudare. Partea 2: Prepararea 
epruvetelor și determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-10 
 
prEN ISO 19066-2 
Materiale plastice. Materiale pe bază de metacrilat de 
metil-acrilonitril-butadien-stiren (MABS) pentru injecție și 
extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor și 
determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-10 
 
prEN ISO 21970-1 
Materiale plastice. Materiale policetonice (PK) pentru 
formare și extrudare. Partea 1: Sistem de codificare și 
bază pentru specificații 
dea: 2019-06-18 
 
prEN ISO 21970-2 
Materiale plastice. Materiale policetonice (PK) pentru 
formare și extrudare. Partea 2: Pregătirea epruvetelor și 
determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-18 
 
prEN ISO 24022-1 
Materiale plastice. Materiale pe bază de polistiren (PS) 
pentru injecție și extrudare. Partea 1: Sistem de codificare 
și bază pentru specificații 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24022-2 
Materiale plastice. Materiale pe bază de polistiren (PS) 
pentru injecție și extrudare. Partea 2: Pregătirea 

epruvetelor și determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24023-1 
Materiale plastice. Materiale pe bază de policlorură de vinil 
plastifiată (PVC-P) pentru injecție și extrudare. Partea 1: 
Sistem de codificare și bază pentru specificații 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24023-2 
Materiale plastice. Materiale pentru formare și extrudare 
din policlorură de vinil plastifiată (PVC-P). Partea 2: 
Prepararea epruvetelor și determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24024-1 
Materiale plastice. Rășini de homopolimeri și copolimeri ai 
clorurii de vinil. Partea 1: Sistem de codificare și bază 
pentru specificații 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24024-2 
Materiale plastice. Rășini de homopolimeri și copolimeri ai 
clorurii de vinil. Partea 2: Prepararea epruvetelor pentru 
încercare și determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24025-1 
Materiale plastice.Materiale pentru injecție și extrudare din 
polimeri sulfonici.Partea 1: Sistem de codificare și bază 
pentru specificații 
dea: 2019-06-07 
prEN ISO 24025-2 
Materiale plastice.Materiale pentru injecție și extrudare din 
polimeri sulfonici.Partea 2: Prepararea epruvetelor și 
determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-07 
 
prEN ISO 24026-1 
Materiale plastice. Materiale din polimetilmetacrilat 
(PMMA) pentru injecție și extrudare. Partea 1: Sistem de 
codificare și bază pentru specificații 
dea: 2019-06-17 
 
prEN ISO 24026-2 
Materiale plastice. Materiale din polimetilmetacrilat 
(PMMA) pentru injecție și extrudare. Partea 2: Prepararea 
epruvetelor și determinarea proprietăților 
dea: 2019-06-17 
 
N13 PIELE 
 
prEN ISO 13365-1 
Piei finite. Încercări chimice. Determinarea conținutului de 
agenți de conservare (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) în piele 
prin cromatografie în fază lichidă. Partea 1: Conținut total 
dea: 2019-06-11 
 
prEN ISO 13365-2 
Piei finite. Încercări chimice. Determinarea conținutului de 
agenți de conservare (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) în piele 
prin cromatografie în fază lichidă. Partea 2: Conținut 
extractabil 
dea: 2019-06-11 
 
prEN ISO 14088 
Piele. Analize chimice. Analiza cantitativă a agenților 
tananți prin metoda filtrului 
dea: 2019-06-10 
 
prEN ISO 17234-1 
Piele. Analize chimice pentru determinarea anumitor 
coloranți azoici din pieile vopsite. Partea 1: Determinarea 
anumitor amine aromatice derivate din coloranți azoici 
dea: 2019-06-12 



 
prEN ISO 18219-1 
Piei finite. Determinarea hidrocarburilor clorurate din pieile 
finite. Partea 1: Metoda cromatografică pentru parafine 
clorurate cu catenă scurtă 
dea: 2019-06-19 
 
S01 MATERIALE ACUSTICE ȘI IZOLATORI SONICI 
 
prEN ISO 12999-1 
Acustică. Determinarea și aplicarea incertitudinilor de 
măsurare în acustica clădirilor. Partea 1: Izolare acustică 
dea: 2019-06-03 
 
S04 ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ECHIPAMENTE DE 
PROTECȚIE 
 
prEN 14404-1 
Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului 
pentru lucrări în genunchi 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 14404-2 
Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului 
pentru lucrări în genunchi 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 14404-3 
Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului 
pentru lucrări în genunchi 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 14404-4 
Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului 
pentru lucrări în genunchi 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 14404-5 
Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului 
pentru lucrări în genunchi 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 14404-6 
Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului 
pentru lucrări în genunchi 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 17353 
Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte avertizoare 
pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare și 
cerințe 
dea: 2019-06-06 
 
EN ISO 18640-1:2018/prA1 
Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Efect fiziologic. 
Partea 1: Măsurarea transferului cumulat de căldură și 
umiditate cu ajutorul unui manechin bust care transiră 
dea: 2019-06-05 
 
EN ISO 18640-2:2018/prA1 
Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Efect fiziologic. 
Partea 2: Determinarea stresului termic fiziologic provocat 
de îmbrăcămintea de protecție purtată de pompieri 
dea: 2019-06-05 
 
S05 STOMATOLOGIE 
 
prEN ISO 1942 
Medicină dentară. Vocabular 
dea: 2019-05-31 
 
prEN ISO 15098 
Stomatologie. Pensete dentare 
dea: 2019-06-21 
 
prEN ISO 20127 

Stomatologie. Periuțe de dinți electrice. Cerințe generale și 
metode de încercare 
dea: 2019-06-21 
 
prEN ISO 22598 
Stomatologie. Plăcuțe cu nuanțe de culoare pentru 
determinarea culorii dentare intraorale 
dea: 2019-06-17 
 
prEN ISO 23325 
Stomatologie. Rezistența la coroziune a amalgamului 
dentar 
dea: 2019-06-17 
 
S06 VIBRAȚII ȘI ȘOCURI 
 
prEN ISO 28927-13 
Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare 
pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 13: Mașini de 
asamblat elemente de fixare 
dea: 2019-06-14 
S13 ERGONOMIE 
 
prEN ISO 9241-210 
Ergonomia interacțiunii om-sistem. Partea 210: Procesul 
de proiectare a sistemelor interactive centrat pe operatorul 
uman 
dea: 2019-05-31 
 
S20 COLECTAREA, MANIPULAREA ȘI TRANSPORTUL 
DEȘEURILOR 
 
prEN 17366 
Managementul deșeurilor. Controlul accesului. Identificare 
și autorizare 
dea: 2019-06-13 
 
prEN 17367 
Managementul deșeurilor. Comunicații de date între 
sistemul de management al comunicării și sistemul back 
office pentru containerele staționare 
dea: 2019-06-13 
 
S21 LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE CLINICĂ 
ȘI BIOSECURITATE 
 
prEN ISO 17511 
Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurători ale 
mărimilor în probele de origine biologică. Trasabilitatea 
metrologică a valorilor atribuite calibratorilor și materialelor 
de control 
dea: 2019-06-06 
 
T01 CONSTRUCȚII NAVALE ȘI STRUCTURI MARITIME 
 
prEN ISO 8849 
Nave mici. Pompe de santină acționate electric, alimentate 
în curent electric 
dea: 2019-06-14 
 
T08 INSTALAȚII DE RIDICAT 
 
prEN 12999 
Instalații de ridicat. Macarale de încărcare 
dea: 2019-06-06 
 
prEN 13001-3-7 
Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-7: Stări 
limită și verificarea aptitudinii componentelor mașinii. 
Angrenaje și reductoare 
dea: 2019-06-06 
 
T20 CONSTRUCȚII FEROVIARE (TREN ȘI TRAMVAIE) 
 
prEN 17355 
Aplicații feroviare. Dispozitiv de comunicație pentru calea 



ferată urbană. Cerințe sistem 
dea: 2019-06-13 
 


