
Standarde înlocuite în luna mai 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 10263-1:2002 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. 
Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

2 SR EN 10263-
1:2002/AC:2003 

Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. 
Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

3 SR EN 10263-2:2002 
Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. 
Partea 2: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor care nu sunt destinate unui 
tratament termic după prelucrarea la rece

4 SR EN 10263-3:2002 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. 
Partea 3: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor destinate cementării

5 SR EN 10263-4:2002 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. 
Partea 4: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor pentru călire şi revenire

6 SR EN 10263-5:2002 Bare, sârmă semifabricat şi sârmă de oţel pentru refulare şi extruziune la rece. 
Partea 5: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor inoxidabile

7 SR EN 12440:2008 Piatră naturală. Criterii de denumire

8 SR EN 12627:2003 Robinetărie industrială. Capete pentru sudură pentru robinete de oţel

9 SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 13: Măsurarea temperaturii

10 SR EN 12697-
13:2002/AC:2002 

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 13: Măsurarea temperaturii

11 SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase

12 SR EN 1272:2002 Articole de puericultura. Scaune montate la mese. Cerinţe de securitate şi metode 
de încercare

13 SR EN 12791:2016 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfectante chirurgicale pentru mâini. Metode 
de testare şi prescripţii (fază 2/etapă 2)

14 SR EN 13032-2:2006 
Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale 
lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de 
muncă interioare şi exterioare

15 SR EN 13032-
2:2006/AC:2007 

Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale 
lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de 
muncă interioare şi exterioare

16 SR EN 13126-8:2006 
Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre 
şi uşi pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculantă, basculant-oscilantă şi 
pivotantă

17 SR EN 13227:2003 Pardoseli de lemn. Produse de parchet lamelar masiv

18 SR EN 
13227:2003/AC:2007 Pardoseli de lemn. Produse de parchet lamelar masiv

19 SR EN 13284-1:2002 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. Partea 
1: Metoda gravimetrică manuală

20 SR EN 13284-
1:2002/C91:2010 

Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. Partea 
1: Metoda gravimetrică manuală

21 SR EN 13284-2:2005 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiilor masice scăzute de pulberi. 
Partea 2: Sisteme automate de măsurare 

22 SR EN 13368-2:2013 
Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin 
cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu o,o-EDDHA, o,o- EDDHMA şi 
HBED prin cromatografie cu perechi de ioni

23 SR EN 13588:2008 Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Determinarea coeziunii lianţilor bituminoşi cu metoda 
pendulului



24 SR EN 14058:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii 
cu temperaturi scăzute

25 SR EN 1406:2010 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. 
Amidonuri modificate

26 SR EN 14069:2004 Amendamente minerale bazice. Descriere şi cerinţe minimale

27 SR EN 14450:2005 Unităţi de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi metode de încercare pentru 
determinarea rezistenţei la efracţie. Dulapuri de securitate

28 SR EN 1451-1:2003 
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru evacuarea apelor menajere şi 
uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul structurii clădirilor. 
Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem

29 SR EN 15316-4-1:2008 
Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al 
randamentelor instalaţiei. Partea 4-1: Instalaţii de generare pentru încălzirea 
spaţiilor, instalaţii de ardere (cazane)

30 SR EN 15507:2009 Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Încercări comparative 
de material pentru diverse calităţi de polietilenă

31 SR EN 15534-1:2014 
Compozite realizate din materiale celulozice şi termoplastice (de obicei denumite 
compozite polimerice din lemn (WPC) sau compozite din fibre naturale (NFC)). 
Partea 1: Metode de încercare pentru caracterizarea compuşilor şi produselor

32 SR EN 15882-1:2012 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc. 
Partea 1: Conducte

33 SR EN 1870-6+A1:2010 
Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: 
Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu 
încărcare şi/sau descărcare manuală

34 SR EN 1907:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. 
Terminologie

35 SR EN 300 086-1 
V1.4.1:2014 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul 
mobil terestru. Echipamente radio cu un conector RF intern sau extern destinate în 
primul rând vorbirii analogice. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de 
măsurare

36 SR EN 300 086-2 
V1.3.1:2010 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul 
mobil terestru. Echipamente radio cu conector RF interior sau exterior destinate în 
primul rând vorbiri analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale 
ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

37 SR EN 300 220-3:2003 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive 
pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de 
frecvenţe de la 25 MHz până la 1000 MHz cu un nivel de putere până la 500 mW. 
Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)2 al Directivei 
R&TTE

38 SR EN 300 698 
V2.1.1:2016 

Emiţătoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul mobil maritim care 
funcţionează în benzile VHF utilizate pe căile navigabile interioare. Standard 
armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 şi 3.3(g) al Directivei 
2014/53/EU

39 SR EN 301 002-6:2002 

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de 
securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare Nr.1 pe linie digitală de 
abonat (DSS1). Partea 6: Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a 
proformei pentru informaţia suplimentară privind implementarea parţială a 
protocolului în vederea încercării (PIXIT) pentru reţea

40 SR EN 301 021:2003 
Sisteme de radio fixe. Echipament punct-la-multipunct. Acces multiplu cu diviziune 
în timp (TDMA). Sisteme radio digitale punct-la-multipunct operând în benzile de 
frecvenţă din gama 3 GHz la 11 GHz

41 SR EN 301:2014 Adezivi de natură fenolică şi aminoplastă pentru structuri portante de lemn. 
Clasificare şi cerinţe de performanţă

42 SR EN 302 054-1 
V1.2.1:2015 

Auxiliare meteorologice (Met Aids). Radiosonde a fi utilizate în domeniul de 
frecvenţă de la 400,15 MHz până la 406 MHz cu niveluri de putere ajungând până la 
200 mW. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare

43 SR EN 302 054-2 
V1.2.1:2015 

Auxiliare meteorologice (Met Aids). Radiosonde a fi utilizate în domeniul de 
frecvenţă de la 400,15 MHz până la 406 MHz cu niveluri de putere ajungând până la 
200 mW. Partea 2: Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 
3.2 al Directivei 2014/53/EU

44 SR EN 302 636-4-1 
V1.2.1:2015 

Sisteme Inteligente de Transport (ITS). Comunicaţii între vehicule. Reţea 
vectorizată. Partea 4: Adresare geografică şi redirecţionare pentru comunicaţii punct 
la punct şi punct la multipunct. Secţiunea 1: Funcţionalitate independentă de 
tehnologie

45
SR EN 302 636-5-1 

Sisteme Inteligente de Transport (ITS). Comunicaţii între vehicule. Reţea 
vectorizată. Partea 5: Protocoale pentru transport. Secţiunea 1: Protocol de bază 



V1.2.1:2015 pentru transport

46 SR EN 302 961 
V2.1.1:2016 

Dispozitiv de localizare maritim operând în banda de frecvenţă de 121,5 MHz în 
scopuri de căutare şi salvare de personal. Standard armonizat acoperind cerinţele 
esenţiale al articolului 3.2 din Directiva 2014/53/EU

47 SR EN 303 084 
V1.1.1:2013 

Emitator VHF terestru de date pentru sistemele terestre de aterizare (GBAS). 
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentele terestre. EN 
armonizat ce acoperă cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE

48 SR EN 304:2002 Cazane de încălzire. Reguli de încercare pentru cazanele echipate cu arzătoare cu 
pulverizare, care utilizează combustibil lichid

49 SR EN 
304:2002/A1:2002 

Cazane de încălzire. Reguli de încercare pentru cazanele echipate cu arzătoare cu 
pulverizare, care utilizează combustibil lichid

50 SR EN 
304:2002/A2:2004 

Cazane de încălzire. Reguli de încercare pentru cazanele echipate cu arzătoare cu 
pulverizare, care utilizează combustibil lichid

51 SR EN 342:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva frigului

52 SR EN 
342:2004/AC:2008 

Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva frigului

53 SR EN 4533-002:2007 Serie aerospaţială. Sisteme de fibre optice. Manual de utilizare. Partea 002: 
Încercări şi măsurări

54 SR EN 4533-003:2007 Serie aerospaţială. Sisteme de fibre optice. Manual de utilizare. Partea 003: Practici 
pentru fabricare şi utilizarea fasciculelor de cabluri

55 SR EN 50090-4-3:2008 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 4-3: Straturi 
independente de suport. Comunicaţii prin IP

56 SR EN 55032:2012 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie

57 SR EN 
55032:2012/AC:2014 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie

58 SR EN 60068-2-
58:2005 

Încercări de mediu. Partea 2-58: Încercări. Încercare Td: Metode de încercare a 
sudabilităţii, a rezistenţei metalizării la dizolvare şi a rezistenţei la căldura de lipire a 
componentelor cu montare pe suprafaţă (SMD)

59 SR EN 60286-2:2009 Pregătirea componentelor electronice pentru operaţii automatizate. Partea 2: 
Ambalarea componentelor cu terminale unidirecţionale pe benzi continue

60 SR EN 60384-19:2006 
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 19: Specificaţie 
intermediară. Condensatoare fixe de curent continuu pentru montare pe suprafaţă 
cu dielectric din folie de polietilentereftalat metalizată

61 SR EN 60384-
19:2006/AC:2014 

Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 19: Specificaţie 
intermediară. Condensatoare fixe de curent continuu pentru montare pe suprafaţă 
cu dielectric din folie de polietilentereftalat metalizată

62 SR EN 60398:2004 Instalaţii electrotermice industriale. Metode generale de încercare

63 SR EN 60404-5:2008 Materiale magnetice. Partea 5: Materiale magnetice dure pentru magneţi 
permanenţi. Metode de măsurare a proprietăţilor magnetice

64 SR EN 60601-2-
10:2003 

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru 
stimulatoare de nervi şi muşchi

65 SR EN 60601-2-
10:2003/A1:2003 

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru 
stimulatoare de nervi şi muşchi

66 SR EN 60601-2-
36:2003 

Aparate electromedicale. Partea 2-36: Cerinţe particulare de securitate pentru 
aparate de litotriţie extracorporeală

67 SR EN 60695-11-
20:2001 

Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de 
încercare cu flacără de 500 W

68 SR EN 60695-11-
20:2001/A1:2004 

Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de 
încercare cu flacără de 500 W

69 SR EN 60793-1-
43:2003 

Fibre optice. Partea 1-43: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. Apertură 
numerică

70 SR EN 60885-3:2004 Metode de încercări electrice pentru cabluri electrice. Partea 3: Metode de încercare 
pentru măsurarea descărcărilor parţiale pe lungimi de cabluri de putere extrudate

71 SR EN 61169-47:2013 
Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 47: Specificaţie intermediară referitoare la 
conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe cu cuplare prin bride, utilizate în special în 
reţele cablate 75 (tip F-Quick)

72 SR EN 61837-3:2003 
Dispozitive piezoelectrice de montare pe suprafaţa pentru controlul şi selecţia 
frecvenţei. Dimensiuni standard şi conexiunea terminalelor. Partea 3: Încapsulare 
metalică

Dispozitive piezoelectrice cu montare pe suprafaţă pentru controlul şi selecţia 



73 SR EN 61837-4:2005 frecvenţei. Dimensiuni standard şi conexiunea terminalelor. Partea 4: Încapsulare 
hibridă

74 SR EN 61851-
23:2014/AC:2016 

Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 23: Staţie de 
încărcare în curent continuu pentru vehicule electrice

75 SR EN 61851-
24:2014/AC:2015 

Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicaţii 
digitale între staţia de încărcare în curent continuu şi vehiculul electric, pentru 
controlul încărcării în curent continuu

76 SR EN 61970-452:2014 Interfaţa programului de aplicaţii pentru sisteme de management al energiei (EMS-
API). Partea 452: Profile ale reţelei de transmisie bazate pe modele CIM statice

77 SR EN 62007-1:2009 Dispozitive optoelectronice cu semiconductoare pentru aplicaţii în sisteme cu fibre 
optice. Partea 1: Model de specificaţie pentru valori şi caracteristici esenţiale

78 SR EN 62106:2010 Specificaţie referitoare la sistemul de radiodifuziune de date (RDS) pentru radio cu 
modulatie de frecvenţă în domeniul de frecvenţe de la 87,5 MHz până la 108,0 MHz

79 SR EN 62634:2012 Sistem de radiodifuziune de date (RDS). Caracteristici şi metode de măsurare a 
receptoarelor

80 SR EN 80601-2-
58:2009 

Aparate electromedicale. Partea 2-58: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază 
şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de extragere a cristalinului şi ale 
dispozitivelor de vitrectomie pentru chirurgia oftalmică

81 SR EN 80601-2-
58:2009/A11:2012 

Aparate electromedicale. Partea 2-58: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază 
şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de extragere a cristalinului şi ale 
dispozitivelor de vitrectomie pentru chirurgia oftalmică

82 SR EN 847-1:2014 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 1: Scule pentru 
frezare, pânze pentru ferăstraie circulare

83 SR EN 847-2:2014 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 2: Cerinţe pentru 
cozile frezelor cu coadă

84 SR EN ISO 10350-
1:2009 

Materiale plastice. Achiziţionarea şi prezentarea datelor intrinseci comparabile. 
Partea 1: Materiale pentru formare

85 SR EN ISO 10350-
1:2009/A1:2014 

Materiale plastice. Achiziţionarea şi prezentarea datelor intrinseci comparabile. 
Partea 1: Materiale pentru formare

86 SR EN ISO 10426-
1:2010/AC:2010 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cimenturi şi materiale de cimentare pentru 
foraj. Partea 1: Specificaţii

87 SR EN ISO 105-
B03:1999 

Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B03: Rezistenţa vopsirilor la 
intemperii: Expunere în aer liber

88 SR EN ISO 11508:2014 Calitatea solului. Determinarea densităţii particulelor

89 SR EN ISO 13567-
1:2002 

Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea layerelor CAD. Partea 1: 
Vedere de ansamblu şi principii

90 SR EN ISO 13567-
2:2002 

Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea layerelor CAD. Partea 2: 
Concepte, format şi coduri utilizate în documentaţie pentru construcţie

91 SR EN ISO 2143:2010 
Anodizarea aluminiului şi a aliajelor de aluminiu. Evaluarea pierderii capacităţii de 
absorbţie a unui strat anodic, după compactizare. Încercarea cu picătura de 
colorant, după un tratament acid, prealabil

92 SR EN ISO 22007-
1:2012 

Materiale plastice. Determinarea conductivităţii termice şi a difuzivităţii termice. 
Partea 1: Principii generale

93 SR EN ISO 22825:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Examinarea 
sudurilor de oţel austenitic şi de aliaje pe bază de nichel

94 SR EN ISO 4492:2013 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia pulberilor pentru metale dure. 
Determinarea modificărilor dimensionale la presare şi sinterizare

95 SR EN ISO 6416:2006 Hidrometrie. Măsurarea debitului cu metoda ultrasonică (acustică)

96 SR EN ISO 8394-
2:2011 

Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşare. Partea 2: Determinarea 
extrudabilităţii chiturilor utilizând un aparat standardizat

97 SR EN ISO 8394-
2:2011/AC:2011 

Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşare. Partea 2: Determinarea 
extrudabilităţii chiturilor utilizând un aparat standardizat

98 SR EN ISO 899-1:2004 Materiale plastice. Determinarea comportamentului la fluaj. Partea 1: Fluaj la 
tracţiune

99 SR EN ISO 899-
1:2004/A1:2015 

Materiale plastice. Determinarea comportamentului la fluaj. Partea 1: Fluaj la 
tracţiune. Amendament 1

100 SR EN ISO 9806:2014 Energie solară. Captatoare termice solare. Metode de încercare

101 SR ISO 15489-1:2007 Informare şi documentare. Managementul înregistrărilor. Partea 1: Generalităţi

102 SR ISO 2108:2006 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru carte (ISBN)

103 SR ISO 3297:2010 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru seriale (ISSN)
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