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Preambul
Acest amendament a fost elaborat ca urmare a aprobării de către CEN a modificării la anexa ZC
(normativă) privind publicarea standardelor europene ca standarde naţionale.
Modificarea anexei ZC din Regulamentul Intern CEN/CENELEC, Partea 3: Reguli privind structura şi
modul de redactare a standardelor europene CEN/CENELEC a fost elaborată în concordanţă cu
rezoluţiile CEN/CA 3/2006 şi CEN/CA 21/2007 şi se referă la modul de identificare a standardelor
naţionale care adoptă standarde europene prin metoda reproducerii versiunii oficiale (ZC.2) şi
metoda traducerii standardelor europene (ZC.4).
Acest amendament corespunde cu punctul ZC.2 din Anexa ZC şi se referă la modul de identificare a
standardelor naţionale care adoptă standarde europene prin metoda reproducerii versiunii oficiale şi
constă în alocarea siglei naţionale (SR EN) pe fiecare pagină a standardului.
Totodată conform deciziei interne ASRO nr.20017/12.02.2009 se modifică şi punctul 8.3.4 şi se
elimină Anexa D (normativă) care se referă la modul de adoptare a unui standard european care
adoptă un standard internaţional care este deja tradus ca standard naţional.
Acest amendament se utilizează împreună cu SR 10000-9:2007.
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Paragraful 6.3 Elementele standardului european se completează cu următorul alineat:
Pe fiecare pagină, începând cu pagina a doua se înscrie indicativul standardului naţional care adoptă
un standard european. Numerotarea paginilor şi înscrierea indicativului standardului naţional se
efectuează la tipărire atât pe elementele naţionale (preambulul naţional, anexe naţionale (dacă
există)) cât şi pe elementele standardului european adoptat.
Paragraful 8.3.4 Caz particular: document de referinţă adoptat anterior pe plan naţional se
modifică astfel :
Dacă un standard european adoptă un standard internaţional sau un document de referinţă fără
modificări comune, care a fost deja adoptat ca standard naţional, punerea în aplicare naţională a
standardului european se realizează prin publicarea unei noi ediţii a standardului român.
Anexa D (normativă) Exemplu de copertă pentru amendament A99, se elimină.
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Un standard român nu conţine neapărat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.
Utilizatorii standardului sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.
Este important ca utilizatorii standardelor române să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a
tuturor modificărilor.
Informaţiile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul Standardelor Române şi în
Buletinul Standardizării.
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