
Standarde înlocuite în luna noiembrie 2018

Nr.Crt. Indice Titlu romana

1 SR EN 1011-8:2005 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 8: Sudarea 
fontelor

2 SR EN 1090-2+A1:2012 Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinţe tehnice 
pentru structuri de oţel

3 SR EN 12216:2003 Dispozitive, cortine exterioare şi cortine interioare. Terminologie, index şi 
definiţii

4 SR EN 12493+A1:2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente sub presiune sudate, din oţel, 
pentru camioane cisternă pentru GPL. Proiectare şi execuţie

5 SR EN 
12493+A1:2014/AC:2015 

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente sub presiune sudate, din oţel, 
pentru camioane cisternă pentru GPL. Proiectare şi execuţie

6 SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase

7 SR EN 12697-
12:2008/C91:2009 

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase

8 SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 24: Rezistenţă la oboseală

9 SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 
Partea 26: Rigiditate

10 SR EN 12861:2001 Cupru şi aliaje de cupru. Materiale recirculabile

11 SR EN 13302:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu ajutorul unui 
viscozimetru rotativ

12 SR EN 13589:2008 Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de tracţiune a 
bitumurilor modificate prin metoda forţă-ductilitate

13 SR EN 13684+A3:2010 Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate

14 SR EN 13765+A1:2015 
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de material termoplastic 
multistratificat (nevulcanizat), pentru transferul hidrocarburilor, solvenţilor şi 
substanţelor chimice. Specificaţie

15 SR EN 13880-10:2004 
Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 10: Metodă de 
încercare pentru determinarea aderenţei şi coeziunii după întindere şi 
compresiune repetată

16 SR EN 13880-13:2004 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 13: Metodă de 
încercare pentru determinarea întinderii discontinue (încercarea de aderenţă)

17 SR EN 13976-1:2011 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Condiţii de interfaţă

18 SR EN 13976-2:2011 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe de sistem

19 SR EN 14116+A1:2015 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Interfaţă numerică 
pentru dispozitivul de recunoaştere a produselor petroliere

20 SR EN 14325:2004 
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Metode de încercare şi 
clasificarea performanţelor materialelor, cusăturilor, legăturilor şi ansamblurilor 
îmbrăcămintei de protecţie chimică

21 SR EN 14399-10:2009 
Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri 
metalice. Partea 10: Sistem HRC. Ansambluri şurub şi piuliţă cu pretensionare 
calibrată

22 SR EN 1440:2016 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii pentru gaz petrolier lichefiat (GPL), 
transportabile şi reîncărcabile, de oţel, sudate şi alămite. Inspecţie periodică

23 SR EN 14593-1:2005 
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante 
autonome cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu 
mască completă. Cerinţe, încercări, marcare

24 SR EN 14594:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu 



aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare 

25 SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice

26 SR EN 
15129:2010/C91:2014 Dispozitive antiseismice

27 SR EN 16657:2016 Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Dispozitive pentru limitarea 
umplerii rezervoarelor statice

28 SR EN 16728:2016 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii pentru GPL transportabile şi 
reîncărcabile, altele decât cele de oţel, sudate şi alămite. Inspecţie periodică

29 SR EN 16844:2017 Servicii de medicină estetică. Tratamente medicale, nechirurgicale

30 SR EN 1793-2:2013 
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare 
pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale 
izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic difuz

31 SR EN 1793-6:2013 
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de încercare 
pentru determinarea performanţei acustice. Partea 6: Caracteristici intrinseci. 
Valori in situ ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic direct

32 SR EN 287-6:2010 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 6: Fonte

33 SR EN 300 338-1 
V1.3.1:2014 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentul de generare, 
transmisie şi recepţie a apelurilor selective digitale (DSC) în serviciul mobil 
maritim MF, MF/HF şi/sau VHF. Partea 1: Cerinţe comune

34 SR EN 300 338-2 
V1.3.1:2014 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentul de generare, 
transmisie şi recepţie a apelurilor selective digitale (DSC) în serviciul mobil 
maritim MF, MF/HF şi/sau VHF. Partea 2: DSC în clasa A/B

35 SR EN 300 338-3 
V1.1.1:2014 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentul de generare, 
transmisie şi recepţie a apelurilor selective digitale (DSC) în serviciul mobil 
maritim MF, MF/HF şi/sau VHF. Partea 3: DSC în clasa D

36 SR EN 300 338-4 
V1.1.1:2014 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentul de generare, 
transmisie şi recepţie a apelurilor selective digitale (DSC) în serviciul mobil 
maritim MF, MF/HF şi/sau VHF. Partea 4: DSC în clasa E

37 SR EN 300 338-5 
V1.1.1:2014 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentul de generare, 
transmisie şi recepţie a apelurilor selective digitale (DSC) în serviciul mobil 
maritim MF, MF/HF şi/sau VHF. Partea 5: DSC portabile in banda VHF în clasa D

38 SR EN 300 422-2 
V1.4.1:2015 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). 
Microfoane fără fir în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 3 GHz. Partea 
2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 
R&TTE 

39 SR EN 3264:2010 Serie aerospaţială. Sistem de cuplare la 8 grade 30' din aliaj de titan. Piuliţă cu 
inel de blocare

40 SR EN 4122:2005 
Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de oţel rezistent 
la cald FE-PA2601 (A286), cu filet argintat. Clasa: 1100 MPa (la temperatura 
ambiantă)/650 grade C

41 SR EN 4123:2005 
Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de aliaj de nichel 
rezistent la cald NI-PH2601 (Inconel 718), cu filet argintat. Clasa: 1550 MPa (la 
temperatura ambiantă)/600 grade C

42 SR EN 4124:2005 
Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de aliaj de nichel 
rezistent la cald NI-PH-1302 (Waspaloy), cu filet argintat, pentru sertizare la 60 
grade. Clasa: 1210 MPa (la temperatura ambiantă)/730 grade C

43 SR EN 50090-5-3:2007 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 5-3: 
Medii şi straturi dependente de medii. Radiofrecvenţă

44 SR EN 50405:2007 Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Metode de încercări pentru 
patinele de carbon ale pantografelor

45 SR EN 60317-0-4:2003 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-4: 
Prescripţii generale. Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat înfăşurat 
cu fibre de sticlă impregnate cu lac sau răşină

46 SR EN 60317-0-
4:2003/A1:2003 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-4: 
Prescripţii generale. Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat înfăşurat 
cu fibre de sticlă impregnate cu lac sau răşină

47 SR EN 60317-0-
4:2003/A2:2006 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-4: 
Prescripţii generale. Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat înfăşurat 
cu fibre de sticlă impregnate cu lac sau răşină



48 SR EN 60317-31:2003 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 31: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 180

49 SR EN 60317-
31:2003/A1:2003 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 31: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 180

50 SR EN 60317-
31:2003/A2:2006 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 31: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 180

51 SR EN 60317-32:2002 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 32: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 155

52 SR EN 60317-
32:2002/A1:2003 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 32: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 155

53 SR EN 60317-
32:2002/A2:2006 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 32: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 155

54 SR EN 60317-33:2003 
Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 33: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibră de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 200

55 SR EN 60317-
33:2003/A1:2003 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 33: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibră de sticlă 
impregnate cu lac sau răşină, indice de temperatură 200

56 SR EN 60317-
33:2003/A2:2006 

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 33: 
Conductor rectangular de cupru sau cupru emailat, înfăşurat cu fibră de sticlă 
impregnate cu lac sau răşina, indice de temperatură 200

57 SR EN 60424-3:2002 Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 3: 
Miezuri ETD şi miezuri E

58 SR EN 62391-1:2007 Condensatoare electrice fixe dublu strat utilizate în echipamente electronice. 
Partea 1: Specificaţie generică

59 SR EN 689:2003 Atmosfera locului de muncă. Ghid pentru evaluarea expunerii la agenţi chimici 
pentru compararea cu valori limită şi strategia de măsurare

60 SR EN 71-1:2015 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice

61 SR EN 71-3+A2:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

62 SR EN 9100:2010 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe ale organizaţiilor pentru aviaţie, 
spaţiu şi apărare

63 SR EN 9101:2016 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe de audit pentru organisme de 
aviaţie, spaţiale şi de apărare

64 SR EN 9120:2010 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru distribuitorii din industria 
aeronautică, aerospaţială şi de apărare

65 SR EN 9133:2005 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Procedură de calificare 
pentru componentele aerospaţiale standardizate

66 SR EN ISO 10042:2006 Sudare. Îmbinări de aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate cu arc electric. Niveluri 
de calitate pentru imperfecţiuni

67 SR EN ISO 
10042:2006/AC:2006 

Sudare. Îmbinări de aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate cu arc electric. Niveluri 
de calitate pentru imperfecţiuni

68 SR EN ISO 10079-1:2009 Aspiratoare medicale. Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric. Cerinţe 
de securitate

69 SR EN ISO 10637:2002 Echipament stomatologic. Sisteme de aspiraţie pentru volum mare şi mediu

70 SR EN ISO 11260:2012 Calitatea solului. Determinarea capacităţii efective de schimb cationic şi a 
gradului de saturaţie în baze, utilizând soluţie de clorură de bariu

71 SR EN ISO 11357-3:2013 Materiale plastice. Analiza calorimetrică diferenţială (DSC). Partea 3: 
Determinarea temperaturii şi entalpiei de topire şi de cristalizare

72 SR EN ISO 11979-10:2007 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 10: Lentile intraoculare phakic

73 SR EN ISO 11979-
10:2007/A1:2015 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 10: Lentile intraoculare phakic

74 SR EN ISO 11979-7:2015 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 7: Investigaţii clinice

75 SR EN ISO 12870:2015 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare

76 SR EN ISO 14254:2011 Calitatea solului. Determinarea acidităţii schimbabile în extractele de clorură de 
bariu



77 SR EN ISO 14918:2002 Pulverizare termică. Calificarea operatorilor pentru pulverizare termică

78 SR EN ISO 15496:2004 Materiale textile. Măsurarea permeabilităţii la vaporii de apă a materialelor 
textile în scopul controlului calităţii

79 SR EN ISO 
15496:2004/AC:2006 

Materiale textile. Măsurarea permeabilităţii la vaporii de apă a materialelor 
textile în scopul controlului calităţii

80 SR EN ISO 19146:2011 Informaţii geografice. Vocabular interdisciplinar

81 SR EN ISO 2555:2003 Materiale plastice. Răşini în fază lichidă sau în emulsie sau dispersie. 
Determinarea viscozităţii aparente după metoda de încercare Brookfield

82 SR EN ISO 3175-4:2004 
Materiale textile. Întreţinerea profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi a îmbrăcămintei. Partea 4: Metode de evaluare a 
capacităţii de curăţare şi de finisare prin utilizarea unei curăţări umede simulate

83 SR EN ISO 3175-
4:2004/AC:2012 

Materiale textile. Întreţinerea profesională, curăţare uscată şi curăţare umedă a 
ţesăturilor/tricoturilor şi a îmbrăcămintei. Partea 4: Metode de evaluare a 
capacităţii de curăţare şi de finisare prin utilizarea unei curăţări umede simulate

84 SR EN ISO 4045:2008 Piele. Încercări chimice. Determinare pH

85 SR EN ISO 4254-5:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe 
acţionate de motor

86 SR EN ISO 4254-
5:2010/AC:2011 

Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe 
acţionate de motor

87 SR EN ISO 4490:2015 Pulberi metalice. Determinarea timpului de curgere cu ajutorul unei pâlnii 
calibrate (fluometrul Hall)

88 SR EN ISO 5458:2002 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Tolerare geometrică. Tolerarea 
poziţiei nominale

89 SR EN ISO 5667-3:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manipularea probelor de apă

90 SR EN ISO 6892-2:2011 Materiale metalice. Încercare la tracţiune. Partea 2: Metodă de încercare la 
temperatură ridicată

91 SR EN ISO 8385:2002 Construcţii navale şi structuri maritime. Drăgi. Clasificare

92 SR EN ISO 877-3:2011 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţii solare. Partea 3: Expunere 
intensificată la agenţii atmosferici, prin utilizarea radiaţiilor solare concentrate

93 SR EN ISO 9241-11:2002 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul 
videoterminalelor (VDT). Partea 11: Ghid privind utilizabilitatea

Total - -


