
Standarde înlocuite iunie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 12014-2:2001 
Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 2: 
Determinarea conţinutului de nitraţi din legume şi produse pe bază de legume prin 
metoda HPLC/IC

2 SR EN 12602+A1:2013 Elemente prefabricate armate din beton celular autoclavizat

3 SR EN 12697-10:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 10: Compactibilitate

4 SR EN 12697-
10:2002/AC:2007 

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 10: Compactibilitate

5 SR EN 13398:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea revenirii elastice a bitumului modificat

6 SR EN 13399:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea stabilităţii la depozitare a bitumului modificat

7 SR EN 13634:2016 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare

8 SR EN 14225-1:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerinţe şi metode de 
încercare

9 SR EN 14225-2:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de 
încercare

10 SR EN 14225-3:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de 
încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerinţe şi metode de încercare

11 SR EN 14351-
1+A1:2010 

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre 
şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau 
etanşeitate la fum

12 SR EN 14460:2006 Echipament rezistent la explozie

13 SR EN 14478:2005 Aplicaţii feroviare. Frânare. Vocabular generic

14 SR EN 15004-10:2008 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. Partea 10: 
Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere 
IG-541

15 SR EN 15004-7:2008 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. Partea 7: 
Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 
stingere IG-01

16 SR EN 15004-8:2008 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. Partea 8: 
Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 
stingere IG-100

17 SR EN 15004-9:2008 
Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze. Partea 9: 
Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 
stingere IG-55

18 SR EN 15969-1:2015 
Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Interfaţă digitală pentru transferul 
de date între vehiculul-cisternă şi instalaţiile fixe. Partea 1: Specificaţie de protocol. 
Date referitoare la control, măsurare şi evenimente

19 SR EN 15969-2:2012 
Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Interfaţă digitală pentru transferul 
de date între vehiculul-cisternă şi instalaţiile fixe. Partea 2: Date comerciale şi 
logistice

20 SR EN 300 674-2-1 
V1.1.1:2006 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică 
de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament de transmisie (500 kbit/s / 250 
kbit/s) pentru comunicaţii dedicate pe distanţă mică (DSRC) funcţionând în banda de 
5,8 GHz, Industrială, Ştiinţifică şi Medicală (ISM). Partea 2: EN armonizat aflat sub 
incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Sub-partea 1: Cerinţe pentru unităţile 
dispuse pe marginea drumului (RSU)

21 SR EN 301 406 
V2.2.1:2016 

Telecomunicaţii digitale extinse fără fir (DECT). Standard armonizat care acoperă 
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva 2014/53/EU

Sisteme şi staţii terestre pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile 



22 SR EN 301 426:2002 

terestre pentru sateliţi (LMES) cu rată mică de date şi staţiile mobile maritime pentru 
sateliţi (MMES) care nu sunt destinaţi comunicaţiilor în caz de oprire şi siguranţă, ce 
operează în benzile de frecvenţe 1,5/1,6 GHz, acoperind cerinţele esenţiale sub 
incidenţa articolului 3.2 din directiva R&TTE

23 SR EN 301 444 
V1.2.2:2013 

Sisteme şi staţii de sol pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţii de sol mobile 
terestre (LMES) care funcţionează în benzile de 1,5 GHz şi 1,6 GHz oferind 
comunicaţii de voce şi/sau date, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al 
Directivei R&TTE

24 SR EN 301 473 
V1.4.1:2013 

Sisteme şi staţii terestre pentru sateliţi (SES). Staţii terestre pentru aviaţie (AES) ce 
operează în serviciul mobil aeronautic prin satelit (AMSS)/ serviciul mobil prin satelit 
(MSS) şi/sau serviciul mobil aeronautic prin satelit, pe rute stabilite (AMS(R)S)/ 
serviciul mobil prin satelit (MSS)

25 SR EN 301 681 
V1.4.1:2012 

Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile 
terestre (MES) ale sistemelor mobile de sateliţi geostaţionari, inclusiv staţiile terestre 
ţinute în mână, pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în 
benzile de 1,5/1,6 GHz ale serviciului mobil prin satelit (MSS), acoperind cerinţele 
esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

26 SR EN 301 841-3 
V1.2.1:2015 

Legătură VHF digitală (VDL) sol-aer Mod 2. Caracteristici tehnice şi metode de 
măsurare pentru echipamentele dispuse la sol. Partea 3: EN armonizat acoperind 
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

27 SR EN 301 842-5 
V1.1.1:2015 

Echipamente radio pentru legătură VHF digitală (VDL) sol-aer Mod 4. Caracteristici 
tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentele dispuse la sol. Partea 5: EN 
armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE

28 SR EN 302 064-1 
V1.1.2:2006 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Conexiuni 
video fără fir (WVL) care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 1,3 GHz până la 
50 GHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare

29 SR EN 302 064-2 
V1.1.1:2006 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Conexiuni 
video fără fir (WVL) care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 1,3 GHz până la 
50 GHz. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE 

30 SR EN 302 217-4-2 
V1.5.1:2010 

Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la 
punct. Partea 4-2: Antene. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 
3.2 al Directivei R&TTE

31 SR EN 302 574-1 
V2.1.1:2016 

Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre 
mobile (MES) care operează în benzile de frecvenţă de la 1980 MHz până la 2010 
MHz (pământ-spaţiu) şi de la 2170 MHz până la 2200 MHz (spaţiu-pământ) acoperind 
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva 2014/53/EU. Partea 1: 
Componentă terestră complementară (CGC) pentru sistemele de bandă largă

32 SR EN 302 574-2 
V2.1.1:2016 

Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre 
mobile (MES) care funcţionează în benzile de frecvenţă de la 1980 MHz până la 2010 
MHz (pământ-spaţiu) şi de la 2170 MHz până la 2200 MHz (spaţiu-pământ) acoperind 
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva 2014/53/EU. Partea 2: Echipament 
de utilizator (UE) pentru sisteme de bandă largă

33 SR EN 303 340 
V1.1.1:2016 

Receptoare de difuzare TV digitale terestre. Standard armonizat acoperind cerinţele 
esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU

34 SR EN 3475-603:2011 
Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare pentru aeronave. Metode de 
încercare. Partea 603: Rezistenţa la amorsarea şi la propagarea arcului electric, 
încercare umedă

35 SR EN 3475-
603:2011/AC:2011 

Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare pentru aeronave. Metode de 
încercare. Partea 603: Rezistenţa la amorsarea şi la propagarea arcului electric, 
încercare umedă

36 SR EN 353-1:2015 
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare de 
cădere cu alunecare cu suport de ancorare. Partea 1: Opritoare de cădere cu 
alunecare cu suport de ancorare rigid

37 SR EN 419212-1:2015 Interfaţă de aplicaţie pentru carduri inteligente utilizate ca dispozitive securizate de 
creare a semnăturii electronice. Partea 1: Servicii de bază

38 SR EN 438-9+A1:2014 
Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide 
(denumite, uzual, stratificate). Partea 9: Clasificare şi specificaţii referitoare la 
stratificate cu alte tipuri de miezuri

39 SR EN 4533-004:2007 Serie aerospaţială. Sisteme de fibre optice. Manual de utilizare. Partea 004: 
Reparaţie, mentenanţă şi control

40 SR EN 50229:2008 Maşini electrice de spălat şi uscat rufe de uz casnic. Metode de măsurare a 
performanţelor

41 SR EN 60172:2002 Metode de încercare pentru determinarea indicelui de temperatură a conductoarelor 
de bobinaj emailate

42 SR EN Metodă de încercare pentru determinarea indicelui de temperatură a conductoarelor 



60172:2002/A1:2003 de bobinaj emailate

43 SR EN 
60172:2002/A2:2010 

Metode de încercare pentru determinarea indicelui de temperatură a conductoarelor 
de bobinaj emailate

44 SR EN 60384-23:2005 
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 23: Specificaţie 
intermediară. Condensatoare fixe pentru montare pe suprafaţă pentru curent 
continuu cu dielectric sub formă de peliculă de polietilen-naftalat metalizată

45 SR EN 609-1+A2:2010 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: 
Despicătoare cu pană

46 SR EN 61290-1-1:2007 Amplificatoare optice. Metode de încercare. Partea 1-1: Parametrii de amplificare şi 
de putere optică. Metoda analizorului de spectru optic

47 SR EN 62135-1:2009 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Prescripţii de securitate 
pentru proiectare, fabricaţie şi instalare

48 SR EN 62150-3:2013 
Dispozitive şi componente active cu fibre optice. Proceduri de încercare şi măsurare. 
Partea 3: Variaţia de putere indusă de perturbaţiile mecanice în interfeţele 
receptoarelor optice şi dispozitivelor de emisie-recepţie

49 SR EN ISO 10993-
16:2010 

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor 
toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile

50 SR EN ISO 11126-
10:2005 

Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. 
Specificaţii pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la sablare. Partea 10: 
Granat (Almandit)

51 SR EN ISO 11295:2010 Clasificare şi informaţii despre proiectarea sistemelor de ţevi de materiale plastice 
destinate lucrărilor de renovare

52 SR EN ISO 11363-
2:2010 

Butelii transportabile pentru gaz. Filete conice 17E şi 25E pentru racordarea 
robinetelor la butelii de gaz. Partea 2: Calibre pentru inspecţie

53 SR EN ISO 11615:2013 
Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date 
pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate referitoare la 
medicamente

54 SR EN ISO 11616:2013 
Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date 
pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate referitoare la 
produse farmaceutice

55 SR EN ISO 11981:2009 
Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de întreţinere. Determinarea 
compatibilităţii fizice a produselor de întreţinere pentru lentile de contact cu lentilele 
de contact

56 SR EN ISO 11986:2011 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de întreţinere. Determinarea 
absorbţiei şi eliberării conservantului

57 SR EN ISO 12944-
1:2002 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 1: Introducere generală

58 SR EN ISO 12944-
2:2002 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 2: Clasificare a mediului

59 SR EN ISO 12944-
3:2002 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 3: Proiectare şi dispoziţii constructive

60 SR EN ISO 12944-
4:2002 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 4: Tipuri de suprafeţe şi de pregătire a suprafeţelor

61 SR EN ISO 12944-
7:2002 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire

62 SR EN ISO 12944-
8:2002 

Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 8: Specificaţii pentru lucrări noi şi pentru lucrări de întreţinere

63 SR EN ISO 14253-
1:2014 

Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Verificare prin măsurare a 
caracteristicilor pieselor şi echipamentelor de măsurare. Partea 1: Reguli de stabilire 
a conformităţii sau neconformităţii cu specificaţiile

64 SR EN ISO 14457:2013 Stomatologie. Piese de mână şi motoare

65 SR EN ISO 17664:2004 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Informaţii furnizate de producători pentru 
procesul de resterilizare dispozitive medicale

66 SR EN ISO 17836:2005 Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere în pulverizarea 
termică

67 SR EN ISO 1825:2011 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru alimentarea cu 
combustibil şi golirea de combustibili, la sol, a aeronavelor. Specificaţie

68 SR EN ISO 19901-
2:2005 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cerinţe specifice referitoare la structurile 
marine. Partea 2: Proceduri şi criterii de proiectare seismice

69 SR EN ISO 27830:2014 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Linii directoare pentru specificarea 
acoperirilor metalice şi anorganice



70 SR EN ISO 2812-
1:2007 

Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide. Partea 1: Metoda prin imersiune 
în lichide, altele decât apa

71 SR EN ISO 2812-
4:2007 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide. Partea 4: Metoda petei

72 SR EN ISO 287:2009 Hârtie şi carton. Determinarea umidităţii unui lot. Metoda prin uscare în etuvă

73 SR EN ISO 294-5:2013 Materiale plastice. Formarea prin injecţie a epruvetelor de materiale termoplastice. 
Partea 5: Pregătirea epruvetelor standard pentru determinarea anizotropiei

74 SR EN ISO 3210:2010 
Anodizarea aluminiului şi a aliajelor de aluminiu. Evaluarea calităţii stratului de oxid 
anodic compactizat prin determinarea pierderilor de masă după imersare în soluţie de 
acid fosforic/acid cromic

75 SR EN ISO 4254-
7:2010 

Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de 
recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac

76 SR EN ISO 4254-
7:2010/AC:2011 

Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de 
recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac

77 SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii şi linii directoare

Total - -


