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U11 ÎNCERCĂRI MECANO-CLIMATICE PENTRU 

APARATURA ELECTROTEHNICĂ 
 
EN 60068-2-67:1996/FprA1:2019 
Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercare Cy: 
Căldură umedă, continuă, încercarea accelerată destinată în 
principal componentelor 
dea: 2019-05-17 
 
FprEN IEC 60068-2-85:2019 
Încercări de mediu. Partea 2-85: Încercări. Încercarea 85: 
Vibraţie, replicare de lungă durată 
dea: 2019-05-24 
 
FprEN IEC 60068-3-3:2019 
Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări 
seismice ale echipamentelor 
dea: 2019-05-31 
 
prEN IEC 60695-5-1:2019 
Încercări privind riscurile de foc. Partea 5-1: Efectele 
deteriorărilor prin coroziune ale efluenţilor focului. Ghid 
general. "Standardul orizontal propus" 
dea: 2019-06-28 
 
prEN IEC 60695-6-1:2019 
Încercări privind riscurile de foc. Partea 6-1: Opacitatea 
fumului. Ghid general. "Standardul orizontal propus" 
dea: 2019-06-28 
 
prEN IEC 60695-9-2:2019 
Încercări privind riscurile de foc. Partea 9-2: Propagarea 
flăcării pe suprafaţă. Importanţa şi rezumatul metodelor de 
încercare. "Standardul orizontal propus" 
dea: 2019-06-28 
 
U20 SUPRACONDUCTIBILITATE 
 
prEN IEC 61788-4:2019 
Supraconductivitate. Partea 4: Măsurarea raportului 
rezistenţei reziduale. Raportul rezistenţei reziduale a 
supraconductoarelor compozite Nb-Ti 
dea: 2019-06-28 
 
V06 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE 
 
FprEN IEC 60539-2:2019 
Termistoare cu coeficient de temperatură negativ cu încălzire 
directă. Partea 2: Specificaţie intermediară. Montare pe 
suprafaţă a termistoarelor cu coeficient de temperatură 
negativ 
dea: 2019-06-07 
 
V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU 
TELECOMUNICAŢII 
 
prEN IEC 61169-1-4:2019 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 1-4: Metode de 
încercare electrică. Raport de undă de tensiune staționară, 
pierderi de revenire și coeficient de reflexie 
dea: 2019-07-05 
 
prEN IEC 61169-15:2019 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 15: Conectori 
coaxiali de radiofrecvență cu diametrul interior al 
conductorului exterior  

4,13 mm (0,163 in) cu cuplaj cu șurub - Impedanță 
caracteristică 50 ohmi (tip SMA) 
dea: 2019-07-12 
 
prEN IEC 61169-63:2019 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 63: Specificaţie 
intermediară. Conectori coaxiali de radiofrecvență cu 
diametrul interior al conductorului exterior 6,5 mm (0,256 in) 
cu blocare baionetă - Impedanță caracteristică 75 ohmi (tip 
BNC) 
dea: 2019-07-19 
 
prEN IEC 63185:2019 
Metoda cu rezonator pe disc circular de tip echilibrat pentru 
măsurarea permitivității complexe a substraturilor dielectrice 
cu pierderi reduse 
dea: 2019-06-28 
 
V09 SEMICONDUCTOARE 
 
FprEN IEC 60749-20-1:2019 
Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare 
mecano-climatice. Partea 20-1: Manipularea, ambalarea, 
etichetarea şi transportul componentelor cu montarea pe 
suprafeţe sensibile la efectul combinat al umidităţii şi căldurii 
de lipire 
dea: 2019-05-17 
 
FprEN IEC 62668-2:2019 
Managementul proceselor pentru avionica. Prevenirea 
contrafacerii. Partea 2: Gestionarea componentelor 
electronice din surse non-francizate 
dea: 2019-05-24 
 
V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE 
 
prEN 60352-4:2019 
Conexiuni fără lipire. Partea 4: Conexiuni autodezizolante 
neaccesibile, fără lipire. Prescripţii generale, metode de 
încercare şi ghid de utilizare 
dea: 2019-07-19 
 
prEN IEC 60352-3:2019 
Conexiuni fără lipire. Partea 3: Conexiuni autodezizolante 
accesibile, fără lipire. Prescripţii generale, metode de 
încercare şi ghid de utilizare 
dea: 2019-07-19 
 
V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE 
 
prEN IEC 61223-3-6:2019 
Încercări de evaluare şi de rutină în serviciile de imagistică 
medicală. Partea 3-6: Încercări de acceptare și constanță. 
Performanța imagistică a modului de funcționare de 
tomosinteză mamografică a echipamentului mamografic cu 
raze X 
dea: 2019-07-12 
 
V16 REGULATOARE DE PROCES 
 
FprEN IEC 61207-2:2019 
Expresia caracteristicilor funcţionale ale analizoarelor de gaz. 
Partea 2: Conţinutul de oxigen în gaz (utilizând senzori 
electrochimici de temperatură înaltă) 
dea: 2019-05-17 



 
FprEN IEC 61207-3:2019 
Analizoare de gaz. Expresia performanţei. Partea 3: 
Analizoare de oxigen paramagnetice 
dea: 2019-05-17 
 
prEN IEC 62828-4:2019 
Condiţii de referinţă şi proceduri pentru încercarea 
traductoarelor de măsurare industriale şi de proces. Partea 
4: Proceduri specifice pentru traductoarele de nivel 
dea: 2019-07-19 
 
prEN IEC 62828-5:2019 
Condiţii de referinţă şi proceduri pentru încercarea 
traductoarelor de măsurare industriale şi de proces. Partea 
5: Proceduri specifice pentru traductoarele de debit 
dea: 2019-07-19 
 
V18 COMENZI AUTOMATE 
 
EN 60730-2-6:2016/FprA1:2019 
Dispozitive electrice de comandă automată. Partea 2-6: 
Prescripţii particulare pentru dispozitive electrice de 
comandă automată sensibile la presiune care includ 
prescripţii mecanice 
dea: 2019-06-07 
 
V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE 
 
prEN IEC 61108-5:2019 
Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii 
maritime. Sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS). 
Partea 5: Sistemul de navigație prin satelit BeiDou (BDS). 
Echipament receptor. Cerinţe de performanță, metode de 
încercare şi rezultate impuse 
dea: 2019-07-05 
 
prEN IEC 61924-2:2019 
Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii 
maritime. Sisteme de navigaţie integrate. Partea 2: Structură 
modulară pentru INS. Cerinţe operaţionale şi de funcţionare, 
metode de încercare şi rezultate impuse 
dea: 2019-07-19 
 
V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE 
 
prEN IEC 61701:2019 
Încercarea de coroziune la ceaţă salină a modulelor 
fotovoltaice (PV) 
dea: 2019-07-12 
 
EN 62788-1-6:2017/prA1:2019 
Proceduri de măsurare pentru materialele utilizate în module 
fotovoltaice. Partea 1-6: Capsulate - Metode de încercare 
pentru determinarea gradului de întărire în etilen-acetat de 
vinil 
dea: 2019-07-19 
 
V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - 
VIZUALE 
 
prEN 50698:2019 
Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi 
sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). 
Cerințe privind siguranța electrică și EMC pentru 
echipamentele radio 
dea: 2019-07-05 
 
V28 FIBRE OPTICE 

 
prEN IEC 60794-2-50:2019 
Cabluri cu fibre optice. Partea 2-50: Cabluri de interior. 
Specificaţie de familie pentru cabluri simplex şi duplex 
utilizate în ansambluri de cabluri echipate 
dea: 2019-07-05 
 
FprEN IEC 61300-3-54:2019 
Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre 
optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. 
Partea 3-54: Examinări şi încercări. Nealinierea unghiulară 
între axa găurii ferulei și axele ferulelor pentru ferulele 
cilindrice 
dea: 2019-06-07 
 
prEN IEC 61757-4-3:2019 
Senzori cu fibre optice. Partea 4-3: Măsurarea curentului 
electric. Metoda polarimetrică 
dea: 2019-07-12 
 
W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ 
 
CLC/FprTS 50238-3:2019 
Aplicaţii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant şi 
sistemele de detectare a trenului. Partea 3: Compatibilitatea 
cu numărătoarele de osii 
dea: 2019-06-28 
 
prEN 50546:2019 
Aplicații feroviare. Material rulant. Sisteme trifazate (externe) 
de alimentare cu energie electrică pentru vehicule feroviare 
dea: 2019-06-28 
 
prEN 50702:2019 
Aplicații feroviare. Material rulant. Colectoare de curent 
electric a treia țină (shoegear): Caracteristici și încercări 
dea: 2019-07-19 
 
W05 TRANSFORMATOARE DE PUTERE 
 
prEN IEC 60076-22-7:2019 
Transformatoare de putere. Partea 22-7: Fitinguri ale 
transformatoarelor de putere și reactorului. Accesorii și 
fitinguri 
dea: 2019-07-05 
 
W06 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
 
prEN IEC 62271-104:2019 
Aparataj de înaltă tensiune. Partea 104: Întreruptoare de 
curent alternativ pentru tensiuni nominale mai mari de 52 kV 
dea: 2019-06-28 
 
prEN IEC 62271-106:2019 
Aparataj de înaltă tensiune. Partea 106: Contactoare de 
curent alternativ şi demaroare cu contactoare pentru motoare 
dea: 2019-06-28 
 
W09 ACUMULATOARE 
 
FprEN 50342-2 
Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornire. Partea 2: 
Dimensiuni ale bateriilor şi marcarea bornelor 
dea: 2019-07-12 
 
W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT 
 
EN 60061-1:1993/FprA59:2019 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru 



lămpi. Amendament 59 
dea: 2019-05-17 
 
EN 60061-1:1993/prA60:2019 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru 
lămpi 
dea: 2019-06-28 
 
EN 60061-2:1993/prA55:2019 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii 
dea: 2019-06-28 
 
EN 60061-3:1993/FprA56:2019 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 
dea: 2019-05-31 
 
EN 60061-3:1993/prA57:2019 
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul 
interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 
dea: 2019-06-28 
 
W20 RELEE ELECTRICE 
 
EN 61810-1:2015/prA1:2019 
Relee electromecanice elementare. Partea 1: Prescripţii 
generale şi de securitate 
dea: 2019-07-12 
 
W22 ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL MAŞINILOR 
UNELTE 
 
prEN IEC 62061 
Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de 
comandă electrice, electronice şi electronice programabile de 
securitate 
dea: 2019-07-19 
 
W24 SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ 
 
FprEN IEC 61968-5:2019 
Integrarea de aplicaţii la companiile de distribuţie a energiei 
electrice. Interfeţe de sistem pentru managementul 
distribuţiei. Partea 5: Optimizarea energiei distribuite 
dea: 2019-05-31 
 
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
 
prEN IEC 62885-4:2019 
Aparate de curăţare a suprafeţelor. Partea 4: Aspiratoare 
fără cordon pentru curăţare uscată, de uz casnic sau utilizare 
similară. Metode de măsurare a performanţelor 
dea: 2019-07-19 
 
W27 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII 
 
prEN 50110-2 
Exploatarea instalaţiilor electrice. Partea 2: Anexe naţionale 
dea: 2019-07-12 
 
W28 VEHICULE ELECTRICE 
 
FprEN IEC 63119-1:2019 
Schimbul de informații pentru serviciul de roaming pentru 
încărcarea vehiculelor electrice. Partea 1: Generalități 
dea: 2019-06-07 

 
W30 LUCRĂRI SUB TENSIUNE 
 
prEN IEC 61243-1:2019 
Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 1: 
Detectoare de tip capacitiv utilizate în reţele electrice cu 
tensiuni alternative mai mari de 1 kV 
dea: 2019-06-28 
 
W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ TENSIUNE 
 
EN 62026-2:2013/FprA1:2019 
Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-
aparate (CDI). Partea 2: Interfaţă senzor-organ de comandă 
(AS-i) 
dea: 2019-05-31 
 
Z99 NEDETERMINAT 
 
prEN IEC 61557-11:2019 
Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă 
tensiune până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Dispozitive de 
control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de 
protecţie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al 
izolaţiei la curent diferenţial rezidual (RCM) de tip A şi tip B în 
reţele TT, TN şi IT 
dea: 2019-07-19 

 


