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Preambul
Acest amendament a fost elaborat în conformitate cu Decizia CS N11/2014 a Consiliului de
Standardizare al ASRO, care prevede menţionarea pe standarde a numelor persoanelor care au
contribuit activ la elaborarea/revizuirea standardelor române originale şi la elaborarea versiunii
române a standardelor europene şi internaţionale adoptate ca standarde române.
Acest amendament modifică paragraful 3.2.3 şi anexa B din SR 10000-4:2012.
Acest amendament se utilizează împreună cu SR 10000-4:2012.
SR 10000-4:2012/A91:2015 intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 0 "Principiile şi
metodologia standardizării"
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3.2.3 Preambul
Se înlocuieşte textul de la 3.2.3.2 cu următorul:
3.2.3.2 Preambulul trebuie să figureze în toate standardele şi trebuie să prezinte toate informaţiile
necesare pentru înţelegerea standardului, în vederea aplicării în mod corespunzător. În acest sens, se
înscriu următoarele elemente, în măsura în care sunt necesare:
a) corespondenţa dintre standardul român şi standardul european/internaţional sau documentul
de standardizare european/internaţional adoptat la nivel naţional, inclusiv erata, dacă este
cazul;
b) informaţii privind versiunea originală - engleză, franceză, germană - a standardului
european/internaţional sau a documentului de standardizare european/internaţional care a
stat la baza elaborării versiunii române;
c) informaţii privind standardele înlocuite, inclusiv precizarea datei de anulare a standardelor
conflictuale dacă aceasta nu coincide cu data aprobării standardului român;
d) informaţii privind elaborarea standardului (de exemplu: anii de apariţie ai ediţiilor anterioare,
informaţii privind aspecte relevante ce au determinat elaborarea, revizuirea sau modificarea),
în cazul standardelor române originale;
e) corespondenţa standardelor indicate în standardul/documentul de standardizare
european/internaţional ca referinţe normative cu standardele române, în cazul în care
standardul adoptă un standard european sau internaţional sau un document de standardizare
european sau internaţional.
Dacă lista standardelor indicate ca referinţe normative nu se poate încadra în limitele
contracoperţii, aceasta trebuie inclusă într-o anexă naţională informativă la care trebuie să se
facă referire în textul preambulului naţional.

f)

legătura standardului cu reglementările aplicabile;

g) comitetul tehnic naţional în patrimoniul căruia intră standardul;
h) informaţii privind numele şi prenumele persoanelor, inclusiv denumirea organizaţiilor, care au
participat activ la elaborarea standardului român original şi la elaborarea versiunii române a
standardului/documentului de standardizare european/internaţional care se adoptă ca
standard român. În acest context, prin participare activă se înţelege elaborarea, revizuirea,
traducerea primară şi verificarea tehnică a unui standard, inclusiv transmiterea observaţiilor
relevante de natură tehnică cu privire la textul standardului. Informaţiile respective trebuie
menţionate în partea de jos a contracoperţii.
Dacă lista participanţilor este mai mare, pentru a nu depăşi limitele contracoperţii, se acceptă
redactarea acesteia pe ultima pagină curentă a standardului, respectând prevederile de la
3.2.4.2 din SR 10000-4:2012.
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Se înlocuieşte anexa B cu următoarea.

Anexa B
(normativă)
Exemple de formulări de redactare a preambulului
unui standard român original
B.1 Cazul în care un standard român original înlocuieşte un standard român
Acest standard reprezintă revizuirea standardului... (indicativ şi an).
Acest standard înlocuieşte SR/STAS…..(indicativ şi an).
Standardul ... (indicativ şi an) a fost elaborat iniţial în anul ... şi a fost revizuit în anii ...
Modificările principale faţă de ediţia anterioară sunt următoarele:.......
Standardul intră sub incidenţa Legii nr…… /HG nr…./ Ordin nr……/Regulament nr…
Prezentul standard intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT …..
La elaborarea acestui standard au participat:
Dl/Dna < numele persoanei > (< denumirea organizaţiei >),…

B.2 Cazul în care un standard român original înlocuieşte mai multe standarde române
Acest standard reprezintă revizuirea standardelor ... (indicativ şi an).
Acest standard înlocuieşte SR/STAS…..(indicativ şi an).
Standardul ... (indicativ şi an) a fost elaborat iniţial în anul ... şi a fost revizuit în anii ...
Modificările principale faţă de standardele pe care le înlocuieşte sunt următoarele:.......
NOTĂ - Informaţiile se precizează pentru toate standardele înlocuite.

Standardul intră sub incidenţa Legii nr…… /HG nr…./ Ordin nr……/Regulament nr…
Prezentul standard intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT …..
La elaborarea acestui standard au participat:
Dl/Dna < numele persoanei > (< denumirea organizaţiei >),…
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Pagină albă
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ASRO – Asociaţia de Standardizare din România
organismul naţional de standardizare cu atribuţii exclusive privind activitatea de
standardizare naţională şi reprezentarea României în procesul de standardizare
european şi internaţional.

Standardele constituie rezultatul creaţiei
intelectuale şi sunt protejate prin drepturi de
autor. În calitate de organism naţional de
standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor române şi
urmăreşte respectarea drepturilor de autor
asupra standardelor europene şi internaţionale
în România.
Fără acordul prealabil expres al ASRO,
standardele nu pot fi reproduse în alte
documente sau multiplicate. Standardele sau
părţi din acestea nu pot fi traduse pentru a fi
comunicate public sau pentru a reprezenta
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare
profesională, baze de date, publicaţii şi
documentaţii de specialitate.
Respectarea drepturilor de autor asupra
standardelor nu afectează libera lor utilizare şi
aplicare.

Este important ca utilizatorii standardelor
române să se asigure că sunt în posesia ultimei
ediţii şi a tuturor modificărilor în vigoare.
Utilizatorii standardelor sunt răspunzători pentru
interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor
standardelor române.
Utilizarea standardelor române nu înlătură
obligaţia respectării prevederilor legale în
vigoare.
Informaţiile referitoare la standardele române
sunt publicate lunar în „Buletinul standardizării”.
Lista şi datele bibliografice complete ale tuturor
standardelor
naţionale,
europene
şi
internaţionale adoptate în România, în vigoare
şi anulate, se regăsesc în aplicaţia electronică
Infostandard, care se achiziţionează de la
ASRO.
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