
Standarde înlocuite în luna iulie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 1116:2004 Mobilier de bucătărie. Dimensiuni de coordonare pentru mobilierul de bucătărie şi 
aparatele pentru menaj

2 SR EN 13001-3-
1+A1:2013 

Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea 
securităţii structurilor metalice

3 SR EN 131-3:2007 Scări. Partea 3: Instrucţiuni pentru utilizator

4 SR EN 13249+A1:2015 
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia 
de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de 
uzură)

5 SR EN 13250+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia 
de căi ferate

6 SR EN 13251+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de 
terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

7 SR EN 13252+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în sisteme de 
drenaj

8 SR EN 13253+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de 
control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

9 SR EN 13254+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia 
de rezervoare şi baraje

10 SR EN 13255+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia 
de canale

11 SR EN 13256+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia 
de tuneluri şi structuri subterane

12 SR EN 13257+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de 
eliminare a deşeurilor solide

13 SR EN 13265+A1:2015 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în proiecte de 
izolare a deşeurilor lichide

14 SR EN 1364-2:2002 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii neportante. Partea 2: 
Plafoane

15 SR EN 1436+A1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru utilizatorii 
drumului

16 SR EN 14932:2007 Materiale plastice. Filme etirabile de material termoplastic pentru ambalarea 
baloturilor. Cerinţe şi metode de încercare

17 SR EN 15773:2009 
Aplicaţie industrială a acoperirilor cu pudră organică la produse din oţel galvanizat 
prin imersare la cald şi zincare prin difuziune [sisteme duplex]. Specificaţii, 
recomandări şi linii directoare

18 SR EN 1634-1:2014 
Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi 
elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, obloane şi 
ferestre

19 SR EN 1648-1:2012 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Instalaţii electrice de foarte joasă tensiune de 
12 V în curent continuu. Partea 1: Rulote

20 SR EN 1648-2:2012 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Instalaţii electrice de foarte joasă tensiune de 
12 V în curent continuu. Partea 2: Autorulote

21 SR EN 1651:2003 Echipament pentru parapantă. Harnaşament. Cerinţe de securitate şi încercări de 
rezistenţă

22 SR EN 301 068-2:2002 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 2: 
Specificaţia proforma a declaraţiei de conformitate a implementării protocolului 
(PICS)



23 SR EN 301 068-4:2002 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 4: 
Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a proformei pentru informaţia 
suplimentară privind implementarea parţială a protocolului pentru încercare (PIXIT) 
pentru utilizator

24 SR EN 301 068-5:2002 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 5: 
Specificaţia structurii setului de încercări şi a scopurilor încercărilor (TSS şi TP) 
pentru reţea

25 SR EN 301 068-6:2002 

Reţea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de 
semnalizare Nr.2 (DSS2) pentru abonatul digital. Caracteristicile conexiunii. 
Capabilitatea de transfer ATM şi indicarea parametrului de trafic. Partea 6: 
Specificaţia setului de încercări abstracte (ATS) şi a proformei pentru informaţia 
suplimentară privind implementarea parţială a protocolului pentru încercare (PIXIT) 
pentru reţea

26 SR EN 303 039 
V2.1.1:2016 

Serviciul mobil terestru. Specificaţiile emiţătorului multicanal pentru serviciul PMR. 
Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 din Directiva 
2014/53/EU

27 SR EN 303 978 
V2.1.1:2016 

Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre 
pe platforme mobile (ESOMP) ce transmit către sateliţii geostaţionari în banda de 
frecvenţă de la 27,5 GHz până la 30 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 
3.2 al Directivei 2014/53/EU

28 SR EN 303 979 
V2.1.1:2016 

Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre 
pe platforme mobile (ESOMP) ce transmit către sateliţii pe orbită non-geostaţionară, 
care funcţionează în benzile de frecvenţe de la 27,5 GHz până la 29,1 GHz şi de la 
29,5 GHz până la 30 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 
2014/53/EU

29 SR EN 474-1+A4:2014 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

30 SR EN 474-
1+A4:2014/AC:2014 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

31 SR EN 477:2002 
Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru realizarea ferestrelor şi 
uşilor. Determinarea rezistenţei la şoc a profilelor principale prin metoda masei în 
cădere

32 SR EN 478:2002 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru realizarea ferestrelor şi 
uşilor. Caracterizarea aspectului după expunere la 150 grade C. Metodă de încercare

33 SR EN 479:2002 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru realizarea ferestrelor şi 
uşilor. Determinarea reversiei la cald

34 SR EN 514:2002 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru realizarea ferestrelor şi 
uşilor. Determinarea rezistenţei asamblărilor sudate în unghiuri şi în T

35 SR EN 60068-2-
60:1999 

Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea Ke: Încercare de coroziune în 
curent de amestec de gaze

36 SR EN 60079-28:2007 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentului şi a sistemelor de 
transmisie care utilizează radiaţie optică

37 SR EN 60079-7:2007 Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e"

38 SR EN 60118-0:2003 Aparate de corecţie auditivă. Partea 0: Metode de măsurare a caracteristicilor 
electroacustice

39 SR EN 60118-
0:2003/A1:2003 

Aparate de corecţie auditivă. Partea 0: Metode de măsurare a caracteristicilor 
electroacustice

40 SR EN 60143-1:2004 Condensatoare serie pentru reţele electrice. Partea 1: Generalităţi

41 SR EN 60143-3:2003 Condensatoare serie pentru reţele electrice. Partea 3: Siguranţe fuzibile interne

42 SR EN 60320-1:2003 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale

43 SR EN 60320-
1:2003/A1:2008 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale

44 SR EN 60320-
1:2003/C91:2005 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale

45 SR EN 60335-2-8:2004 
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: 
Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate 
similare

46 SR EN 60335-2-
8:2004/A1:2006 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: 
Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate 
similare



47 SR EN 60335-2-
8:2004/A2:2009 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: 
Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate 
similare

48 SR EN 60455-2:2003 Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi electrici. Partea 2: 
Metode de încercare

49 SR EN 60601-2-
66:2013 

Aparate electromedicale. Partea 2-66: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază 
şi performanţele esenţiale ale aparatelor şi sistemelor auditive

50 SR EN 60793-2-
30:2013 

Fibre optice. Partea 2-30: Specificaţie de produs. specificaţie intermediară pentru 
fibre multimod din categoria A3

51 SR EN 61010-031:2003 
Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de 
laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de 
măsurare şi încercare electrică

52 SR EN 61010-
031:2003/A1:2008 

Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de 
laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de 
măsurare şi încercare electrică

53 SR EN 61300-3-
35:2010 

Dispozitive de interconectare şi componente pasive cu fibre optice. Metode 
fundamentale de încercare şi măsurare. Partea 3-35: Examinări şi măsurări. 
Examinare automată şi vizuală a părţii terminale a conectoarelor cu fibre optice

54 SR EN 61804-3:2011 Blocuri de funcţii (FB) pentru comanda proceselor. Partea 3: Limbaj de descriere 
electronică a dispozitivelor (EDDL)

55 SR EN 62343-1-2:2009 Module dinamice. Partea 1-2: Standarde de performanţă. Compensator de dispersie 
cromatică cu fibre pigtail destinat utilizării în medii controlate (categoria C)

56 SR EN 62386-201:2010 Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 201: Prescripţii particulare 
pentru aparataj de comandă. Lămpi fluorescente (dispozitiv de tip 0)

57 SR EN 71-8:2012 Siguranţa jucăriilor. Partea 8: Jucării de activitate pentru uz casnic

58 SR EN ISO 10399:2010 Analiza senzorială. Metodologie. Testul duo - trio

59 SR EN ISO 10582:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru pardoseală 
eterogenă din poli(clorură de vinil). Specificaţii

60 SR EN ISO 11737-
1:2006 

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea 
populaţiei de microorganisme pe produs

61 SR EN ISO 11737-
1:2006/AC:2009 

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea 
populaţiei de microorganisme pe produs

62 SR EN ISO 13918:2008 Sudare. Bolţuri şi inele ceramice pentru sudarea cu arc electric a bolţurilor

63 SR EN ISO 14114:2014 Echipament pentru sudare cu gaz. Sisteme de reducere a presiunii pentru distribuţia 
acetilenei pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe generale

64 SR EN ISO 15653:2010 Materiale metalice. Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei quasi-
statice la ruperea îmbinărilor sudate

65 SR EN ISO 
15797:2004/AC:2005 

Materiale textile. Proceduri industriale de spălare şi finisare pentru încercarea 
îmbrăcămintei de lucru

66 SR EN ISO 17633:2011 
Materiale consumabile pentru sudare. Sârme şi vergele tubulare pentru sudarea cu 
arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor refractare. 
Clasificare

67 SR EN ISO 20623:2004 Ţiţei şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune şi 
antiuzură a fluidelor. Încercarea cu patru bile (condiţii europene)

68 SR EN ISO 21533:2004 Stomatologie. Seringi reutilizabile pentru injecţii intraligamentare

69 SR EN ISO 
21533:2004/AC:2010 Stomatologie. Seringi reutilizabile pentru injecţii intraligamentare

70 SR EN ISO 3175-
1:2010 

Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi îmbrăcămintei. Partea 1: Evaluarea rezistenţei după 
curăţare şi finisare

71 SR EN ISO 3175-
2:2010 

Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi îmbrăcămintei. Partea 2: Metode de evaluare a capacităţii de 
curăţare şi finisare cu tetracloretilenă

72 SR EN ISO 3175-
3:2004 

Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi a îmbrăcămintei. Partea 3: Metode de evaluare a capacităţii 
de curăţare şi de finisare cu solvenţi pe bază de hidrocarburi

73 SR EN ISO 3175-
3:2004/AC:2012 

Materiale textile. Întreţinere profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi a îmbrăcămintei. Partea 3: Metode de evaluare a capacităţii 
de curăţare şi de finisare cu solvenţi pe bază de hidrocarburi

74 SR EN ISO 3887:2003 Oţeluri. Determinarea adâncimii de decarburare

75 SR EN ISO 5165:2001 Produse petroliere. Determinarea calităţii de inflamabilitate a carburanţilor pentru 



motoare diesel. Metoda cetan

76 SR EN ISO 6270-
1:2002 

Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 1: Condensarea 
continuă

77 SR EN ISO 6270-
2:2006 

Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 2: Procedură pentru 
expunerea epruvetelor în atmosferă de apă de condens

78 SR EN ISO 7393-
2:2002 

Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda 
colorimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamina, destinată controlului de rutină

79 SR EN ISO 8028:2002 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi/sau materiale plastice, 
pentru vopsire prin pulverizare tip "airless". Specificaţie

80 SR HD 60364-5-
53:2015 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea 
echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă

81 SR ISO 1996-2:2008 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 
2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant

82 SR ISO 1996-
2:2008/C91:2009 

Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 
2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant

Total - -


