
Standarde anulate în luna martie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CEI/TS 62257-8-
1:2010 

Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere 
pentru electrificarea rurală. Partea 8-1: Selectarea bateriilor şi a sistemelor de 
management al bateriilor. Caz specific al bateriilor auto plumb-aicid disponibile în 
ţări în curs de dezvoltare

2 SR EN 130200:2001 Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe cu tantal dielectric solid sau nesolid

3 SR EN 
130200:2001/A3:2001 Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe cu tantal cu electrolit solid sau nesolid

4 SR EN 130201:2001 Specificaţie particulară cadru. Condensatoare fixe cu tantal cu electrolit solid cu 
anod poros (sub-clasa 3)

5 SR EN 
130201:2001/A2:2001 

Specificaţie particulară cadru. Condensatoare fixe cu tantal cu electrolit solid cu 
anod poros (sub-clasa 3)

6 SR EN 130202:2001 Specificaţie particulară cadru. Condensatoare fixe cu tantal cu electrolit non-solid cu 
anod poros (sub-clasa 2)

7 SR EN 13585:2002 Produse alimentare. Determinarea fumazinei B1 şi B2 din porumb. Metoda HPLC cu 
purificare prin extracţie în fază solidă

8 SR EN 13779:2007 Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuit. Cerinţe de performanţă 
pentru instalaţiile de ventilare şi de condiţionare a aerului din încăperi

9 SR EN 15232:2012 Performanţa energetică a clădirilor. Impact al automatizării, controlului şi 
managementului tehnic al clădirii

10 SR EN 15239:2007 Ventilarea în clădiri. Performanţa energetică a clădirilor. Ghid pentru inspecţia 
instalaţiilor de ventilare

11 SR EN 15241:2007 Ventilarea clădirilor. Metode de calcul al pierderilor de energie datorită ventilaţiei şi 
infiltraţiei în clădiri

12 SR EN 
15241:2007/AC:2011 

Ventilarea clădirilor. Metode de calcul al pierderilor de energie datorită ventilaţiei şi 
infiltraţiei în clădiri

13 SR EN 15280:2014 Evaluarea riscului de coroziune cauzată de curentul alternativ asupra conductelor 
îngropate protejate catodic 

14 SR EN 27243:1996 Ambianţe calde. Estimarea stresului termic al omului în muncă pe baza indicelui 
WBGT (temperatura umedă şi de globtermometru)

15 SR EN 29455-11:1994 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 11: Solubilitatea 
reziduurilor de flux

16 SR EN 29455-14:1996 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 14: Determinarea 
adezivităţii reziduurilor de flux

17 SR EN 302 195-2 
V1.1.1:2006 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 9 kHz până la 315 kHz pentru 
dispozitive medicale implantabile de putere ultra mică (ULP-AMI) şi accesorii. Partea 
2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

18 SR EN 419212-2:2015 Interfaţă de aplicaţie pentru carduri inteligente utilizate ca dispozitive securizate de 
creare a semnăturii electronice. Partea 2: Servicii suplimentare

19 SR EN 50491-1:2015 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi 
sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 1: Cerinţe generale

20 SR EN 61811-10:2003 Relee electromecanice elementare supuse regimului de asigurare a calităţii. Partea 
10: Specificaţie intermediară. Relee pentru aplicaţii industriale

21 SR EN 61811-11:2003 Relee electromecanice elementare supuse regimului de asigurare a calităţii. Partea 
11: Specificaţie particulară cadru. Relee pentru aplicaţii industriale

22 SR EN 61811-50:2003 Relee electromagnetice de tot sau nimic. Partea 50: Specificaţie intermediară. Relee 
electromecanice de tot sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a calităţii

23 SR EN 61811-51:2003 Relee electromagnetice de tot sau nimic. Partea 51: Specificaţie particulară cadru. 
Relee electromecanice de tot sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a 



calităţii. Tipuri şi construcţie nestandardizată

24 SR EN 61811-52:2003 
Relee electromagnetice de tot sau nimic. Partea 52: Specificaţie particulară cadru. 
Relee electromecanice de tot sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a 
calităţii. Două contacte de comutare, baza 20 mm x 10 mm

25 SR EN 61811-53:2003 
Relee electromecanice de tot sau nimic. Partea 53: Specificaţie particulară cadru. 
Relee electromecanice de tot sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a 
calităţii. Două contacte de comutare, baza 14 mm x 9 mm

26 SR EN 61811-54:2003 
Relee electromecanice de tot sau nimic. Partea 54: Specificaţie particulară cadru. 
Relee electromecanice de tot sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a 
calităţii. Două contacte de comutare, baza 15 mm x 7,5 mm

27 SR EN 61811-55:2003 
Relee electromecanice de tot sau nimic. Partea 55: Specificaţie particulară cadru. 
Relee electromecanice de tot sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a 
calităţii. Două contacte de comutare, baza 11 mm x 7,5 mm (max)

28 SR EN ISO 15225:2016 Dispozitive medicale. Management al calităţii. Structura de date a nomenclaturii 
dispozitivelor medicale

29 SR EN ISO 5511:2002 Oleaginoase. Determinarea conţinutului de ulei. Metoda prin spectrometrie de 
rezonanţă magnetică nucleară cu rezoluţie joasă şi cu undă continuă

30 SR EN ISO 
5511:2002/AC:2002 

Oleaginoase. Determinarea conţinutului de ulei. Metoda prin spectrometrie de 
rezonanţă magnetică nucleară cu rezoluţie joasă şi cu undă continuă

31 SR HD 442 S1:2003 Echipamente de protecţie împotriva radiaţiilor pentru măsurarea şi monitorizarea 
tritiului atmosferic

32 SR ISO 1703:2012 Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Notare şi terminologie

33 SR ISO 1709:2000 Energie nucleară. Materiale fisionabile. Prescripţii de securitate privind criticitatea la 
depozitare, manipulare şi prelucrare

34 SR ISO 7568:1996 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit la grosime, pe o faţă, cu 
arbore portcuţite rotitor. Nomenclator şi condiţii de recepţie

35 SR ISO 7569:1996 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe doua, trei sau patru feţe. 
Nomenclator şi condiţii de recepţie

36 SR ISO 7570:1996 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate de tâmplărie pentru îndreptat 
şi rindeluit la grosime. Nomenclator şi condiţii de recepţie

37 SR ISO 7571:1995 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat pe o faţă, cu arbore 
portcuţite. Nomenclator şi condiţii de recepţie

38 SR ISO 789-1:1998 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 1: Încercări la priza de putere

39 SR ISO 789-2:2011 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 2: Capacitate de ridicare a 
mecanismului de suspendare în trei puncte montat în spate

40 SR ISO 789-9+A1:1998 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 9: Încercări la bara de tracţiune

41 SR ISO 7946:1999 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de scobit locaşuri de cepuri cu o singură 
sculă. Nomenclator şi condiţii de recepţie

42 SR ISO 7947:1996 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe doua, trei şi patru feţe. 
Nomenclator şi condiţii de recepţie

43 SR ISO 7950:1998 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de scobit cu un singur lanţ. Nomenclator 
şi condiţii de recepţie

44 SR ISO 7987:1998 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Strunguri normale. Nomenclator şi condiţii de 
recepţie

45 SR ISO/TR 15377:2008 
Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de presiune diferenţială. Linii directoare 
pentru specificaţiile diafragmelor, ajutajelor şi tuburilor Venturi necuprinse în ISO 
5167

46 SR ISO/TR 22869:2005 Laboratoare medicale. Ghid pentru implementarea în laboratoare a ISO 15189:2003

47 STAS 8201-82 Lapte şi produse lactate. Determinarea valorii ph

48 STAS ISO 1464-92 Aeronautică. Cricuri de ridicare tripode. Dimensiuni de manevră

Total - -


