
Standarde anulate în luna iunie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR CLC/TR 50126-
2:2007 

Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii, disponibilităţii, mentenanţei 
şi siguranţei (FDMS). Partea 2: Ghid de aplicare a EN 50126-1 pentru siguranţă

2 SR CWA 14170:2009 Cerinţe de securitate pentru aplicaţiile de creare a semnăturilor electronice

3 SR CWA 14171:2009 Ghid general pentru verificarea semnăturii electronice

4 SR EN 
12013+A1:2009 

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerinţe de 
securitate

5 SR EN 
13103+A2:2012 Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii-axe purtătoare. Metodă de proiectare

6 SR EN 
13104+A2:2013 Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii-axe motoare. Metodă de proiectare

7 SR EN 13241-
1+A1:2011 

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: 
Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

8 SR EN 14142-1:2012 Servicii poştale. Baze de date pentru adrese. Elementele componente ale adreselor 
poştale

9 SR EN 14346:2007 Caracterizarea deşeurilor. Calculul substanţei uscate prin determinarea reziduului uscat 
sau a conţinutului de apă

10 SR EN 1552:2004 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile de abataj frontal. Cerinţe de 
securitate pentru haveze cu tambur şi pluguri

11 SR EN 301 166-2 
V1.2.3:2010 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil 
terestru. Echipament radio pentru comunicaţii analogice şi/sau digitale (vorbire şi/sau 
date) şi operând pe canale de bandă îngustă, având un conector de antenă. Partea 2: 
EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

12 SR EN 301 559-1 
V1.1.2:2012 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Dispozitive de 
distanţă mică (SRD). Implanturi medicale active de mică putere .(LP-AMI) funcţionând 
în domeniul de frecvenţe de la 2483,5 MHz până la 2 500 MHz. Partea 1: Caracteristici 
tehnice şi metode de încercare

13 SR EN 302 537-2 
V1.1.2:2008 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de 
distanţă mică (SRD). Sisteme de operare de foarte mică putere, pentru informaţii 
medicale, destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 401 MHz până la 402 
MHz şi de la 405 MHz până la 406 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele 
esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE

14 SR EN 419212-
2:2015 

Interfaţă de aplicaţie pentru carduri inteligente utilizate ca dispozitive securizate de 
creare a semnăturii electronice. Partea 2: Servicii suplimentare

15 SR EN 50464-1:2007 
Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50 Hz, de la 50 kVA până la 
2500 kVA, cu tensiunea cea mai înaltă pentru echipament care nu depăşeşte 36 kV. 
Partea 1: Prescripţii generale

16 SR EN 50464-
1:2007/A1:2012 

Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50 Hz, de la 50 kVA până la 
2500 kVA, cu tensiunea cea mai înaltă pentru echipament care nu depăşeşte 36 kV. 
Partea 1: Prescripţii generale

17 SR EN 61175:2006 Sisteme, instalaţii aparate şi produse industriale. Identificări pentru semnale

18 SR EN 61360-4:2005 
Tipuri standardizate de elemente de date cu plan de clasificare pentru componente 
electrice. Partea 4: Colecţia de referinţă CEI a tipurilor standardizate de elemente de 
date, clase de componente şi de termeni

19 SR EN 61360-
4:2005/AC:2014 

Tipuri standardizate de elemente de date cu plan de clasificare pentru componente 
electrice. Partea 4: Colecţia de referinţă CEI a tipurilor standardizate de elemente de 
date, clase de componente şi de termeni

20 SR EN 62047-
15:2015 

Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive microelectromecanice. Partea 15: Metodă 
de încercare a rezistenţei legăturii dintre PDMS şi sticlă

21 SR EN 848-
1+A2:2013 

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă 
rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical



22 SR EN 848-3:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă 
rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică

23 SR EN 957-10:2006 
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată 
fixă sau fără roată liberă, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice 
suplimentare

24 SR EN 957-8:2003 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator 
de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

25 SR EN ISO 
4259:2007 

Produse petroliere. Determinarea şi aplicarea valorilor fidelităţii referitoare la metodele 
de încercare

26 SR ETS 300 
487:1998 

Sisteme şi staţii de sol pentru sateliţi (SES). Staţii mobile de sol destinate numai 
recepţiei (ROMESs) operând în banda 1,5 GHz ce prevăd comunicaţii de date. 
Specificaţii de radiofrecvenţă (RF)

27 SR ETS 300 
487:1998/A1:2003 

Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES); Staţii terestre mobile numai pentru recepţie 
(ROMES), funcţionând în banda 1,5 GHz pentru furnizarea comunicaţiilor de date; 
Specificaţii de radiofrecvenţă (RF)

28 SR ISO 12985-
1:2003 

Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Anozi copţi şi blocuri catodice. 
Partea 1: Determinarea densităţii aparente prin metoda măsurării dimensiunilor

29 SR ISO 12985-
2:2002 

Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Anozi copţi şi blocuri catodice. 
Partea 2: Determinarea densităţii aparente şi a porozităţii deschise printr-o metodă 
hidrostatică

30 SR ISO 7638-1:2014 
Vehicule rutiere. Conectoare pentru conexiunile electrice între vehiculele de tractare şi 
vehiculele tractate. Partea 1: Conectoare pentru echipamentele de frânare şi organele 
de rulare ale vehiculelor, cu tensiune nominală de alimentare de 24 V

31 SR ISO 7638-2:2014 
Vehicule rutiere. Conectoare pentru conexiunile electrice între vehiculele de tractare şi 
vehiculele tractate. Partea 2: Conectoare pentru echipamentele de frânare şi organele 
de rulare ale vehiculelor, cu tensiune nominală de alimentare de 12 V

32 SR ISO 8109:1998 Operaţiuni bancare şi servicii financiare conexe. Valori mobiliare. Formatul 
Euroobligaţiunilor

33 SR ISO 8423:2009 Planuri de eşantionare secvenţială pentru inspecţia prin măsurare, prin procent de 
neconformităţi (cu abaterea standard cunoscută)
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