
Standarde inlocuite in luna octombrie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 1092-1+A1:2013 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi 
accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

2 SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare

3 SR EN 1176-2:2008 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
leagăne

4 SR EN 1176-3:2008 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
tobogane

5 SR EN 1176-4:2008 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
mijloace de transport pe cablu

6 SR EN 1176-6:2008 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 
6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru 
echipamente oscilante

7 SR EN 12977-1:2012 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe 
şantier. Partea 1: Condiţii generale pentru încălzitoare de apă solare şi 
instalaţii combinate

8 SR EN 12977-2:2012 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe 
şantier. Partea 2: Metode de încercare pentru încălzitoare de apă solare şi 
instalaţii combinate

9 SR EN 12977-3:2012 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe 
şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de 
acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei

10 SR EN 12977-4:2012 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe 
şantier. Partea 4: Metode de încercare a performanţei dispozitivelor de 
acumulare pentru instalaţiile de încălzire solare combinate

11 SR EN 12977-5:2012 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe 
şantier. Partea 5: Metode de încercare pentru echipamente de control

12 SR EN 13016-1:2008 
Produse petroliere lichide. Presiune de vapori. Partea 1: Determinarea 
presiunii de vapori saturaţi cu aer (PVSA) şi a presiunii de vapori uscaţi 
echivalente (PVUE) prin calcul

13 SR EN 1306:2002 Nave de navigaţie interioară. Racorduri pentru evacuarea apelor uzate

14 SR EN 13135:2013 Instalaţii de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerinţe pentru echipament

15 SR EN 13476-1:2007 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de 
evacuare fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi 
de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă 
(PE). Partea 1: Cerinţe generale şi caracteristici de performanţă 

16 SR EN 13476-2:2007 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de 
evacuare fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi 
de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă 
(PE). Partea 2: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară şi 
exterioară netedă şi pentru sistem, tip A

17 SR EN 13476-3+A1:2009 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de 
evacuare fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi 
de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă 
(PE). Partea 3: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară 
netedă şi suprafaţă exterioară profilată şi pentru sistem, tip B

18 SR EN 13757-2:2005 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. 
Partea 2: Nivel fizic şi nivel de legătură de date



19 SR EN 13757-3:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. 
Partea 3: Nivel de aplicaţie dedicat

20 SR EN 144-1:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: 
Racorduri cu cap filetat

21 SR EN 144-1:2003/A1:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: 
Racorduri cu cap filetat

22 SR EN 144-1:2003/A2:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: 
Racorduri cu cap filetat

23 SR EN 144-2:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: 
Racorduri de ieşire

24 SR EN 15024-2:2007 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea conţinutului de zinc. Partea 2: Metoda 
prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (SAAF)

25 SR EN 15254-5:2010 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi 
neportanţi. Partea 5: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii

26 SR EN 15254-7:2012 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Plafoane 
neportante. Partea 7: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii

27 SR EN 15662:2009 
Alimente de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-
MS şi/sau LC-MS/MS după extracţie/partiţie cu acetonitril şi purificare prin 
metoda dispersivă SPE-QuEChERS

28 SR EN 1645-1:2012 Vehicule de locuit pentru timpul liber. Rulote. Partea 1: Cerinţe de locuit 
referitoare la sănătate şi securitate

29 SR EN 2234:2012 Serie aerospaţială. Cabluri electrice rezistente la foc. Specificaţie tehnică

30 SR EN 2944:2002 Serie aerospaţială. Inserţii elicoidale pe filetul şuruburilor, pentru frânare 
internă, de oţel rezistent la coroziune FE-PA3004

31 SR EN 300 176-1 
V2.2.1:2015 

Telecomunicaţii digitale extinse fără fir (DECT). Specificaţie pentru încercare. 
Partea 1: Radio

32 SR EN 300 422-1 
V2.1.1:2016 

Microfoane fără fir. Audio PMSE până la 3 GHz. Partea 1: Clasa A de 
receptoare. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 
al Directivei 2014/53/EU

33 SR EN 301 091-2 
V1.3.2:2007 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Dispozitive cu rază scurtă de acţiune. Telematică de trafic şi transport rutier 
(RTTT). Echipament radar cu funcţionare în domeniul de la 76 GHz până la 77 
GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al 
Directivei R&TTE

34 SR EN 301 140-2 
V1.3.3:2004 

Reţea inteligentă (IN). Protocol de aplicaţie pentru reţea inteligentă (INAP). 
Setul 2 de capabilităţi (CS2). Partea 2: Specificaţia proformei pentru declaraţia 
de conformitate a implementării protocolului ( PICS)

35 SR EN 301 908-11 
V11.1.1:2016 

Reţele celulare IMT. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale 
articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU. Partea 11: CDMA cu împrăştiere 
directă (UTRA FDD) Repetoare

36 SR EN 301 908-15 
V11.1.1:2016 

Reţele celulare IMT. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale 
articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU. Partea 15: Acces radio terestru 
universal evoluat (E-UTRA FDD) Repetoare

37 SR EN 302 054 V2.1.1:2017 

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. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale 
articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU

38 SR EN 3542:2002 Serie aerospaţială. Inserţie elicoidală pentru frânare internă pe filetul 
şurubului, de aliaj de nichel rezistent la cald NI-PH2801 (INCONEL X750)

39 SR EN 490:2012 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. 
Specificaţii de produse

40 SR EN 50342-1:2006 Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire. Partea 1: Prescripţii 
generale, metode de încercare

41 SR EN 50342-
1:2006/A1:2012 

Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire. Partea 1: Prescripţii 
generale şi metode de încercare

42 SR EN 60079-10-1:2009 Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive 
gazoase

43 SR EN 60127-7:2013 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 7: Elemente de înlocuire miniatură pentru 
aplicaţii speciale

44 SR EN 60335-2-15:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: 
Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide

45 SR EN 60335-2- Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: 



15:2004/A1:2006 Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide

46 SR EN 60335-2-
15:2004/A11:2012 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: 
Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide

47 SR EN 60335-2-
15:2004/A2:2009 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: 
Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide

48 SR EN 60335-2-3:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: 
Prescripţii particulare pentru fiare de călcat

49 SR EN 60335-2-
3:2004/A1:2006 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: 
Prescripţii particulare pentru fiare de călcat

50 SR EN 60335-2-
3:2004/A11:2011 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: 
Prescripţii particulare pentru fiare de călcat

51 SR EN 60335-2-
3:2004/A11:2011/AC:2012 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: 
Prescripţii particulare pentru fiare de călcat

52 SR EN 60335-2-
3:2004/A2:2008 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: 
Prescripţii particulare pentru fiare de călcat

53 SR EN 60335-2-35
[2002]:2004 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: 
Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee

54 SR EN 60335-2-35
[2002]:2004/A1:2007 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: 
Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee

55 SR EN 60335-2-35
[2002]:2004/A2:2012 

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: 
Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee

56 SR EN 60534-8-4:2006 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-4: Consideraţii 
referitoare la zgomot. Predicţia zgomotului generat de o curgere hidrodinamică

57 SR EN 60599:2001 Echipamente electrice în serviciu impregnate cu ulei mineral. Ghid pentru 
interpretarea analizei gazelor dizolvate şi a gazelor libere

58 SR EN 60599:2001/A1:2007 Echipamente electrice în serviciu impregnate cu ulei mineral. Ghid pentru 
interpretarea analizei gazelor dizolvate şi a gazelor libere

59 SR EN 60695-11-2:2004 
Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără tip 
preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, prevederi pentru 
încercarea de verificare şi ghid

60 SR EN 60974-6:2011 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 6: Echipament cu regim de 
lucru limitat

61 SR EN 61340-2-1:2004 Electrostatică. Partea 2-1: Metode de măsurare. Capabilitatea materialelor şi 
produselor de a disipa încărcările electrostatice

62 SR EN 61672-2:2004 Electroacustică. Sonometre. Partea 2: Încercări de evaluare pentru model

63 SR EN 61672-3:2007 Electroacustică. Sonometre. Partea 3: Încercări periodice

64 SR EN 61726:2002 Cabluri, cordoane, conectoare şi componente pasive de microunde. Măsurarea 
atenuării ecranului prin metoda camerei reverberante

65 SR EN 62683:2013 Aparataj de joasă tensiune. Date şi proprietăţi ale produselor pentru schimb 
de informaţii

66 SR EN 81-71+A1:2007 
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii 
particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi 
materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

67 SR EN 9110:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru organismele de întreţinere 
din industria aeronautică

68 SR EN ISO 10139-1:2005 Stomatologie. Materiale moi de căptuşire pentru proteze dentare mobile. 
Partea 1: Materiale pentru utilizare pe termen scurt

69 SR EN ISO 10139-
1:2005/AC:2006 

Stomatologie. Materiale moi de căptuşire pentru proteze dentare mobile. 
Partea 1: Materiale pentru utilizare pe termen scurt

70 SR EN ISO 11297-1:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea reţelelor de 
canalizare şi evacuare îngropate sub presiune. Partea 1: Generalităţi

71 SR EN ISO 11298-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea reţelelor 
subterane de alimentare cu apă. Partea 1: Generalităţi

72 SR EN ISO 11357-6:2013 
Materiale plastice. Calorimetria de scanare diferenţială (DSC). Partea 6: 
Determinarea perioadei de inducţie a oxidării (OIT izoterm) şi a temperaturii 
de inducţie a oxidării (OIT dinamic)

73 SR EN ISO 14607:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe particulare

74 SR EN ISO 
15085:2003/A1:2009 

Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea 
acestora. Amendament 1

75 SR EN ISO 15612:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. 



Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard

76 SR EN ISO 20863:2005 Încălţăminte. Metode de încercare pentru ştaifuri şi bombeuri. Capacitatea de 
lipire

77 SR EN ISO 28319:2010 Stomatologie. Sudură cu laser

78 SR EN ISO 4885:2017 Materiale feroase. Tratamente termice. Vocabular

79 SR EN ISO 5832-2:2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 2: Titan nealiat

80 SR EN ISO 7345:2002 Izolaţie termică. Mărimi fizice şi definiţii

81 SR EN ISO 7488:2003 Amalgamatoare dentare

82 SR EN ISO 9004:2010 Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe 
managementul calităţii

83 SR EN ISO 9233-1:2013 
Brânză, crustă de brânză şi brânză procesată. Determinarea conţinutului de 
natamicină. Partea 1: Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară 
pentru crustă de brânză

84 SR EN ISO 9233-2:2013 
Brânză, crustă de brânză şi brânză procesată. Determinarea conţinutului de 
natamicină. Partea 2: Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă 
performanţă pentru brânză, crustă de brânză şi brânză procesată

85 SR ISO 132:2012 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la fisurare şi a 
rezistenţei la propagarea fisurii, prin flexionare (De Mattia)

86 SR ISO 36:2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la materialele 
textile

87 SR ISO 814:2012 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la metal. Metoda 
cu două plăci

Total - -


