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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administrației și Internelor
Având în vedere prevederile art. 1 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea și funcționarea comisiilor
de dialog social la nivelul administrațiilor publice centrale și la nivel teritorial, cu modificările ulterioare,
ținând seama de dispozițiile art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente,
în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și de prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 21
și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației
și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
constituie Comisia de dialog social între administrația publică,
patronate și sindicate, la nivelul Ministerului Administrației și
Internelor, denumită în continuare comisie.
Art. 2. — (1) Din comisie fac parte:
a) reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor;
b) reprezentanți ai patronatelor, numiți de confederațiile
patronale reprezentative la nivel național;
c) reprezentanți ai sindicatelor, numiți de confederațiile
sindicale reprezentative la nivel național.
(2) Președinția comisiei este asigurată de secretarul de stat
pentru comunitățile locale.
(3) Componența comisiei este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) În cadrul comisiei se organizează următoarele
subcomisii de specialitate:
a) Subcomisia de dialog social pentru administrația publică
locală și dezvoltare locală, a cărei componență este prevăzută
în anexa nr. 2;
b) Subcomisia de dialog social pentru funcția publică și
funcționarii publici, a cărei componență este prevăzută în anexa
nr. 3;
c) Subcomisia de dialog social pentru domeniul ordinii și
siguranței publice, a cărei componență este prevăzută în anexa
nr. 4.
(2) Din subcomisiile prevăzute la alin. (1) fac parte:
a) reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor;
b) reprezentanți ai patronatelor din domeniile de activitate
ale subcomisiilor, respectiv ai Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici;
c) reprezentanți ai federațiilor sindicale din domeniile de
activitate ale subcomisiilor.
(3) Conducerea subcomisiilor este asigurată de:
a) directorul general al Direcției generale pentru relația cu
comunitățile locale — pentru subcomisia prevăzută la alin. (1)
lit. a);
b) președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici —
pentru subcomisia prevăzută la alin. (1) lit. b);
c) adjunctul șefului Departamentului ordine și siguranță
publică — pentru subcomisia prevăzută la alin. (1) lit. c).
Art. 4. — Comisia se întrunește, de regulă, lunar sau de câte
ori este necesar.
Art. 5. — (1) Secretariatul comisiei se asigură de personal
din cadrul Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale —

Direcția pentru administrație publică locală și Secretariatul
general — Serviciul secretariat tehnic administrativ.
(2) Secretariatul Subcomisiei de dialog social pentru
administrația publică locală și dezvoltare locală, respectiv al
Subcomisiei de dialog social pentru funcția publică și funcționarii
publici se asigură de personal din cadrul compartimentelor
stabilite de președinții acestor subcomisii.
(3) Secretariatul Subcomisiei de dialog social pentru
domeniul ordinii și siguranței publice se asigură de către
Secretariatul general — Serviciul secretariat tehnic administrativ.
Art. 6. — Activitatea comisiei are caracter consultativ și
vizează următoarele aspecte care privesc domeniul de activitate
al Ministerului Administrației și Internelor:
a) asigurarea unor relații de parteneriat social —
administrație, patronate, sindicate —, care să permită o
informare permanentă asupra problemelor care sunt de
domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali;
b) consultarea partenerilor sociali asupra inițiativelor
legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;
c) alte probleme care privesc domeniile de activitate ale
ministerului.
Art. 7. — (1) Subcomisiile de specialitate prevăzute la art. 3
alin. (1) analizează problemele privitoare la administrația publică
locală și dezvoltarea locală, funcția publică și funcționarii publici,
respectiv ordinea și siguranța publică și elaborează propuneri
de soluționare a acestora.
(2) Concluziile ședințelor subcomisiilor de specialitate se
prezintă, în scris, în ședințele comisiei, de către președinții
subcomisiilor de specialitate.
Art. 8. — Comisia dezbate toate proiectele de acte normative
cu impact economic și social inițiate de Ministerul Administrației
și Internelor și transmite către Consiliul Economic și Social și
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale minutele
ședințelor comisiei în care s-au dezbătut aceste proiecte de acte
normative.
Art. 9. — Comisia adoptă regulamentul propriu de organizare
și funcționare.
Art. 10. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 1 aprilie 2011.
Nr. 67.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 252/11.IV.2011

3
ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administrației și Internelor
Președinte: secretar de stat pentru comunitățile locale
Membri:
A. Reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor:

1. adjunct al șefului Departamentului ordine și siguranță
publică;
2. director general/director al Direcției generale pentru relația
cu comunitățile locale;
3. director general/director general adjunct al Direcției
generale juridice;
4. director general/director general adjunct al Direcției
generale financiare;
5. director general/director general adjunct al Direcției
generale audit intern;
6. director general/director general adjunct al Corpului de
control al ministrului;
7. director general/director general adjunct al Direcției
generale management resurse umane;
8. director general/director general adjunct al Direcției
generale pentru comunicații și tehnologia informației;
9. director general/director general adjunct al Direcției
generale management operațional;
10. director/director adjunct al Unității centrale pentru reforma
administrației publice;
11. director/director adjunct al Direcției pentru dezvoltarea
capacității administrative;
12. director/director adjunct al Direcției pentru politici fiscale
și bugetare locale;
13. director/director adjunct al unității de politici publice;
14. director general/director general adjunct al Direcției
generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului;
15. director/director adjunct al Direcției afaceri europene și
relații internaționale;
16. director/director adjunct al Direcției Schengen;
17. director/director adjunct al Direcției medicale;
18. director general/director general adjunct al Direcției
generale logistice;
19. director/director adjunct al Direcției informare și relații
publice;
20. director/director adjunct al Secretariatului general;

21. director general/director general adjunct al Direcției
generale de informații și protecție internă;
22. președinte/secretar general al Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici.
În funcție de tematica înscrisă pe ordinea de zi a ședințelor
Comisiei de dialog social, președintele stabilește participarea
reprezentanților și a altor instituții și/sau structuri aflate în
subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor*.
B. Reprezentanții confederațiilor patronale:

1. Confederația Patronală din Industria României —
CONPIROM;
2. Confederația Națională a Patronatului Român — CNPR;
3. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii
din România — CNIPMMR;
4. Consiliul Național al Patronilor din România — CoNPR;
5. Patronatul Național Român — PNR;
6. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR;
7. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR
1903;
8. Uniunea Națională a Patronatului Român — UNPR;
9. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții —
ARACO;
10. Patronatul Român;
11. Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și
Comerțului din România — C.P.I.S.C.;
12. Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din
România — UNPCPR;
13. Confederația Patronală CONCORDIA — C.P.
CONCORDIA.
C. Reprezentanții confederațiilor sindicale:

1. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România
CNSLR — FRĂȚIA;
2. Blocul Național Sindical — BNS;
3. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”;
4. Confederația Sindicatelor Democratice din România —
CSDR;
5. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN.
D. Reprezentanții Federației Autorităților Locale din România*
E. Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România*

* Cu statut de invitați.
ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA

Subcomisiei de dialog social pentru administrația publică locală și dezvoltare locală
Președinte: directorul general al Direcției generale pentru
relația cu comunitățile locale
Membri:
A. Reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor:

1. director al Direcției generale pentru relația cu comunitățile
locale;
2. director general/director general adjunct al Direcției
generale juridice.
B. Reprezentanții confederațiilor patronale:

1. Confederația Patronală din Industria României —
CONPIROM;
2. Confederația Națională a Patronatului Român — CNPR;
3. Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din
România — UNPCPR;
* Cu statut de invitați.

4. Confederația Patronală CONCORDIA — C.P.
CONCORDIA;
5. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR;
6. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR 1903;
7. Uniunea Națională a Patronatului Român — UNPR.
C. Reprezentanții confederațiilor sindicale:

1. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România
CNSLR — FRĂȚIA;
2. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”;
3. Blocul Național Sindical — BNS;
4. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN.
D. Reprezentanții Federației Autorităților Locale din România*
E. Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România*
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ANEXA Nr. 3

COMPONENȚA

Subcomisiei de dialog social pentru funcția publică și funcționarii publici
Președinte: președintele Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici
Membri:
A. Secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici
B. Reprezentanții confederațiilor patronale:

1. Confederația Patronală din Industria României —
CONPIROM;
2. Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din
România — UNPCPR;
3. Confederația Patronală CONCORDIA — C.P.
CONCORDIA;
4. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR;

5. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR
1903;
6. Uniunea Națională a Patronatului Român — UNPR.
C. Reprezentanții confederațiilor sindicale:

1. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”;
2. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România
CNSLR — FRĂȚIA;
3. Blocul Național Sindical — BNS;
4. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN.
D. Reprezentanții Federației Autorităților Locale din România*
E. Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România*

* Cu statut de invitați.

ANEXA Nr. 4

COMPONENȚA

Subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii și siguranței publice
Președinte: adjunctul șefului Departamentului ordine și
siguranță publică
Membri:
A. Reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor:
I. Subcomisia pentru probleme profesionale:

1. director general/director general adjunct al Direcției
generale management resurse umane;
2. director general/director general adjunct al Direcției
generale juridice;
3. director general/director general adjunct al Corpului de
control al ministrului;
4. director general/director general adjunct al Direcției
generale audit intern;
5. director general/director general adjunct al Direcției
generale management operațional;
6. inspector general/adjunct al inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliției Române;
7. inspector general/adjunct al inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
8. director general/director general adjunct al Oficiului
Român pentru Imigrări;
9. director/director adjunct al Direcției regim permise de
conducere și înmatriculare a vehiculelor;
10. director/director adjunct al Direcției pentru evidența
persoanelor și administrarea bazelor de date;
11. director general/director general adjunct al Direcției
generală de pașapoarte.
II. Subcomisia pentru probleme sociale:

1. director/director adjunct al Direcției medicale;
2. director general/director general adjunct al Direcției
generale logistice;

3. director general/director general adjunct al Direcției
generale financiare;
4. director/director adjunct al Direcției informare și relații
publice.
B. Reprezentanții confederațiilor patronale:

1. Confederația Patronală din Industria României —
CONPIROM;
2. Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din
România — UNPCPR;
3. Confederația Patronală CONCORDIA — C.P.
CONCORDIA;
4. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR;
5. Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR
1903;
6. Uniunea Națională a Patronatului Român — UNPR.
C. Reprezentanții confederațiilor sindicale:

1. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”;
2. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România
CNSLR — FRĂȚIA;
3. Blocul Național Sindical — BNS;
4. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN.
D. Reprezentanții altor organizații sindicale*
E. Reprezentanții Corpului Național al Polițiștilor — pentru
Subcomisia pentru probleme profesionale
F. Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România**

La ședințele subcomisiei de dialog social pentru domeniul
ordinii și siguranței publice pot participa și alți invitați cu atribuții
în domeniu, desemnați de președintele subcomisiei pentru
fiecare întâlnire, în funcție de tematica ordinii de zi.**

* Se desemnează de organizațiile sindicale ale polițiștilor, reprezentative la nivelul aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor sau al unei
instituții/structuri din subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor, prin solicitări scrise adresate secretariatului subcomisiei, însoțite de
documentele care fac dovada reprezentativității.
** Cu statut de invitați.
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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 184/2003
privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate
referitoare la ascensoare
Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe
piață a ascensoarelor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului industriei și resurselor
nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care
adoptă standardele europene armonizate referitoare la
ascensoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 338 din 19 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică

și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
București, 14 martie 2011.
Nr. 506.
ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 184/2003)

L I S TA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la ascensoare

Nr.
crt.

Indicativ standard

Titlul standardului

Numărul
standardului înlocuit

Data la care
încetează prezumția
de conformitate
cu standardul
înlocuit
Nota 1

1

2

3

4

5

1.

SR EN 81-1+A3:2010

Reguli de securitate pentru execuția și montarea SR EN
ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice
81-1+AC:2001
Nota 2.1
Nota 4

30.06.2011

2.

SR EN 81-2+A3:2010

Reguli de securitate pentru execuția și montarea SR EN
ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice
81-2+AC:2002
Nota 2.1
Nota 4

30.06.2011

3.

SR EN 81-21:2010

Reguli de securitate pentru execuția și montarea
ascensoarelor. Ascensoare de persoane și de
materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane și de
materiale în clădiri existente

4.

SR EN 81-28:2004

Reguli de securitate pentru execuția și montarea Nota 4
ascensoarelor. Ascensoare de persoane și de
materiale. Partea 28: Alarmă la distanță pentru
ascensoare de persoane și ascensoare de materiale

5.

SR EN 81-58:2004

Reguli de securitate pentru execuția și montarea
ascensoarelor. Examinare și încercări. Partea 58:
Încercarea de rezistență la foc a ușilor de palier

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 252/11.IV.2011

1

2

3

4

6.

SR EN 81-70:2004

7.

SR EN
A1:2005

8.

SR EN 81-71+A1:2007

Reguli de securitate pentru execuția și montarea SR EN 81-71:2005
ascensoarelor. Aplicații particulare pentru ascensoarele Nota 2.1
de persoane și ascensoarele de persoane și materiale.
Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

9.

SR EN 81-72:2004

Reguli de securitate pentru execuția și montarea
ascensoarelor. Aplicații particulare pentru ascensoare
de persoane și materiale. Partea 72: Ascensoare de
pompieri

10. SR EN 81-73:2005

Reguli de securitate pentru execuția și montarea
ascensoarelor. Aplicații particulare pentru ascensoarele
de persoane și ascensoarele de persoane și materiale.
Partea 73: Funcționarea ascensoarelor în caz de
incendiu

5

Reguli de securitate pentru execuția și montarea
ascensoarelor. Aplicații particulare pentru ascensoarele
de persoane și ascensoarele de persoane și materiale.
Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru
persoane, inclusiv persoane cu handicap

81-70:2004/ Reguli de securitate pentru execuția și montarea Nota 3
ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare
pentru persoane, inclusiv persoane cu handicap
11.10.2007

11. SR EN 12016+A1:2008 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de SR EN 12016:2005
produse pentru ascensoare, scări și trotuare rulante. Nota 2.1
Imunitate

28.12.2009

12. SR EN
12385-3+A1:2008

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 3: Informații pentru SR EN 12385utilizare și pentru mentenanță
3:2005
Nota 2.1

28.12.2009

13. SR EN 12385-5:2003

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane
pentru ascensoare

14. SR EN
Cabluri de oțel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane
12385-5:2003/AC:2006 pentru ascensoare
15. SR EN 13015+A1:2008 Mentenanța ascensoarelor și scărilor rulante. Reguli SR EN 13015:2003
pentru elaborarea instrucțiunilor de mentenanță
Nota 2.1

28.12.2009

16. SR EN
13411-7+A1:2009

28.12.2009

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. SR EN 13411Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea 7:2006
capetelor de cablu
Nota 2.1

Nota 1:
În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către organismul european de
standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri
excepționale.
Nota 2.1:
Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit
încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.2:
Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit
încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.3:
Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit
(parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera
de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera
de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.
Nota 3:
În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua
modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 4) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale
anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere
prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 4:
EN-81-28:2003 înlocuiește parțial pct. 14.2.3 aferent standardelor EN-81-1 și EN 81-2 cu privire la sistemele de alarmă,
iar standardele menționate anterior ar putea fi modificate corespunzător la următoarea revizuire.
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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 47/2006
pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate
referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazoși (actualizată)
Având în vedere prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe
piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. II. — Ordinul ministrului industriei și resurselor
nr. 227/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care
adoptă standardele europene armonizate referitoare la
aparatele consumatoare de combustibili gazoși, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 16 mai 2003,
cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului economiei și comerțului
nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care
adoptă standardele europene armonizate referitoare la
aparatele consumatoare de combustibili gazoși (actualizată),
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din
21 martie 2006, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
București, 14 martie 2011.
Nr. 507.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 47/2006)

L I S TA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate privind aparatele consumatoare
de combustibili gazoși (actualizată)

Nr.
crt.

Indicativul standardului

Titlul standardului

Standardul
înlocuit

Data la care
încetează
prezumția
de conformitate
cu standardul
înlocuit
Nota 1

1

2

3

4

5

1

SR EN 26:2000

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere
echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

2

SR EN 26:2000/A1:2002

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere Nota 3
echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

18.07.2001

3

SR EN 26:2000/A2:2004

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere Nota 3
echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

18.11.2009

4

SR EN 26:2000/A3:2007

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere Nota 3
echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

30.06.2007

5

SR EN 30-1-2:2002

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși.
Partea 1-2: Securitate. Aparate cu cuptoare și/sau grătare cu
convecție forțată

6

SR EN 30-1-3+A1:2007

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. SR EN 30-1Partea 1-3: Securitate. Aparate dotate cu o plită de gătit 3:2004
vitroceramică
Nota 2.1

30.06.2007

8
1
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7

SR EN 30-1-4:2003

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși.
Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe
arzătoare cu sisteme automate de comandă

8

SR EN
30-1-4:2003/A1:2007

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Nota 3
Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe
arzătoare cu sisteme automate de comandă

9

SR EN 30-2-1:2001

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși.
Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități

10

SR EN
30-2-1:2001/A1:2004

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Nota 3
Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități

10.12.2004

11

SR EN
30-2-1:2001/A2:2005

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Nota 3
Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități

11.11.2005

12

SR EN 30-2-2:2002

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși.
Partea 2-2: Utilizarea rațională a energiei. Aparate cu
cuptoare și/sau grătare cu convecție forțată

13

SR EN 88-1:2008

Regulatoare de presiune și dispozitive de securitate asociate SR EN
pentru aparatele cu gaz. Partea 1: Regulatoare de presiune 88+A1:1998
pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 500 mbar Nota 2.1

14

SR EN 88-2:2008

Regulatoare de presiune și dispozitive de securitate asociate
pentru aparatele cu gaz. Partea 2: Regulatoare de presiune
pentru presiuni în amonte de la 500 mbar până la 5 bar
inclusiv

15

SR EN 89:2002

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare,
care utilizează combustibili gazoși

16

SR EN 89:2002/A1:2002

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, Nota 3
care utilizează combustibili gazoși

17.10.2000

17

SR EN 89:2002/A2:2002

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, Nota 3
care utilizează combustibili gazoși

18.07.2001

18

SR EN 89:2002/A3:2007

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, Nota 3
care utilizează combustibili gazoși

30.06.2007

19

SR EN 89:2002/A4:2007

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, Nota 3
care utilizează combustibili gazoși

30.06.2007

20

SR EN 125:2010

Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru aparate care SR EN
utilizează combustibili gazoși. Dispozitive termoelectrice de 125+A1:1998
supraveghere a flăcării
Nota 2.1

22.12.2010

21

SR EN 126:2004

Robinete multifuncționale pentru aparate care utilizează SR EN
combustibili gazoși
126:2000
Nota 2.1

10.12.2004

22

SR EN 161:2007

Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz și SR EN
aparate cu gaz
161:2002
Nota 2.1

31.07.2007

23

SR EN 203-1+A1:2008

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 1: Reguli generale de securitate
203-1:2005
Nota 2.1

18.11.2009

24

SR EN 203-2-1:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-1: Cerințe specifice. Arzătoare cu flacără 203-2:2001
liberă și arzătoare wok
Nota 2.1

31.12.2008

25

SR EN 203-2-2:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-2: Cerințe specifice. Cuptoare
203-2:2001
Nota 2.1

31.12.2008

30.06.2007

31.05.2008
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26

SR EN 203-2-3:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-3: Cerințe specifice. Marmite
203-2:2001
Nota 2.1

31.12.2008

27

SR EN 203-2-4:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-4: Cerințe specifice. Friteuze
203-2:2001
Nota 2.1

31.12.2008

28

SR EN 203-2-6:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-6: Cerințe specifice. Încălzitor de apă pentru 203-2:2001
băuturi
Nota 2.1

31.12.2008

29

SR EN 203-2-7:2007

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-7: Cerințe particulare. Salamandre și 203-2:2001
rotisoare
Nota 2.1

31.12.2008

30

SR EN 203-2-8:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-8: Cerințe specifice. Aparate pentru soteuri 203-2:2001
și reșouri paella
Nota 2.1

31.12.2008

31

SR EN 203-2-9:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-9: Cerințe specifice. Discuri, farfurii calde și 203-2:2001
grătare
Nota 2.1

31.12.2008

32

SR EN 203-2-10:2007

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-10: Cerințe particulare. Grătare pentru prăjit 203-2:2001
Nota 2.1

31.12.2008

33

SR EN 203-2-11:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili SR EN
gazoși. Partea 2-11: Cerințe specifice. Aparate de gătit paste 203-2:2001
făinoase
Nota 2.1

31.12.2008

34

SR EN 203-3:2009

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili
gazoși. Partea 3: Materiale și părți în contact cu alimente și
alte aspecte sanitare

35

SR EN 297+A2:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu
70 kW

36

SR EN
297+A2:2001/A3:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili Nota 3
gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu
70 kW

24.02.1998

37

SR EN
297+A2:2001/A4:2005

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili Nota 3
gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu
70 kW

11.06.2005

38

SR EN
297+A2:2001/A5:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili Nota 3
gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu
70 kW

31.12.1998

39

SR EN
297+A2:2001/A6:2004

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili Nota 3
gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu
70 kW

23.12.2003

40

SR EN
297+A2:2001/AC:2006

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu
70 kW

41

SR EN 298:2004

Sisteme de comandă și de securitate pentru arzătoare și SR EN
aparate cu sau fără ventilator care utilizează combustibili 298:2002
gazoși
Nota 2.1

30.09.2006
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42

SR EN 303-3:2001

Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală
care utilizează combustibili gazoși. Asamblarea corpului unui
cazan și a unui arzător cu tiraj forțat

43

SR EN
303-3:2001/A2:2004

Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală Nota 3
care utilizează combustibili gazoși. Asamblarea corpului unui
cazan și a unui arzător cu tiraj forțat

44

SR EN
303-3:2001/AC:2006

Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală
care utilizează combustibili gazoși. Asamblarea corpului unui
cazan și a unui arzător cu tiraj forțat

45

SR EN 303-7:2007

Cazane de încălzit. Partea 7: Cazane pentru încălzire
centrală echipate cu un arzător cu tiraj forțat, care utilizează
combustibili gazoși, care au puterea utilă mai mică sau egală
cu 1 000 kW

46

SR EN 377+A1:1997

Lubrifianți destinați aparatelor și echipamentului asociat,
utilizând combustibili gazoși, cu excepția aparatelor anume
destinate utilizării industriale

47

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care SR EN
utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele 416-1:2002
casnice. Partea 1: Securitate
Nota 2.1

48

SR EN 416-2:2006

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător,
care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât
cele casnice. Partea 2: Utilizarea rațională a energiei

49

SR EN 419-1:2009

Aparate de încălzit cu radiație luminoasă, suspendate, care SR EN
utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele 419-1:2002
casnice. Partea 1: Securitate
Nota 2.1

50

SR EN 419-2:2006

Aparate de încălzit cu radiație luminoasă, suspendate, care
utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele
casnice. Partea 2: Utilizarea rațională a energiei

51

SR EN 437+A1:2009

Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de SR EN
aparate
437:2004
Nota 2.1

18.11.2009

52

SR EN 449+A1:2008

Specificații pentru aparate care funcționează exclusiv cu SR EN
gaze petroliere lichefiate. Aparate de uz casnic de încălzit 449:2003
fără racordare la coș (inclusiv aparate de încălzire cu Nota 2.1
combustie catalitică difuzivă)

23.12.2008

53

SR EN 461:2002

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu
gaz petrolier lichefiat. Aparate de încălzire, care nu se
utilizează pentru uz casnic, fără racordare la coș, cu debit
caloric mai mic de 10 kW

54

SR EN 461:2002/A1:2004 Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu Nota 3
gaz petrolier lichefiat. Aparate de încălzire, care nu se
utilizează pentru uz casnic, fără racordare la coș, cu debit
mai mic de 10 kW

55

SR EN 483:2002

56

SR EN 483:2002/A2:2002 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili Nota 3
gazoși. Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este
mai mic sau egal cu 70 kW

57

SR EN
483:2002/A2:2002/
AC:2006

11.06.2005

18.11.2009

18.11.2009

10.12.2004

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este
mai mic sau egal cu 70 kW

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este
mai mic sau egal cu 70 kW

31.01.2002
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58

SR EN 484:2001

Specificații tehnice pentru aparate care funcționează exclusiv
cu gaz petrolier lichefiat. Plite de bucătărie independente,
echipate sau nu cu grătar, utilizate în aer liber

59

SR EN 497:2001

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu
gaz petrolier lichefiat. Arzătoare cu utilizări multiple, cu
suporturi încorporate, utilizate în aer liber

60

SR EN 498:2001

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu
gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber

61

SR EN 498:2001/AC:2003 Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu
gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber

62

SR EN 509:2002

63

SR EN 509:2002/A1:2004 Aparate de ardere cu efect decorativ, care utilizează Nota 3
combustibili gazoși

31.12.2003

64

SR EN 509:2002/A2:2005 Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizează Nota 3
combustibili gazoși

30.06.2005

65

SR EN 521:2006

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu SR EN 521:2001
gaze petroliere lichefiate. Aparate portabile alimentate la Nota 2.1
presiunea de vapori a gazelor petroliere lichefiate

31.08.2006

66

SR EN 525:2009

Generatoare de aer cald cu încălzire directă și convecție SR EN 525:2002
forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea Nota 2.1
spațiilor, altele decât cele de locuit, pentru o putere termică
mai mică sau egală cu 300 kW

30.11.2009

67

SR EN 549:1999

Materiale pe bază de cauciuc pentru garnituri și membrane SR EN 279: 1996
destinate aparatelor cu gaz și instalațiilor pentru gaz
SR EN 291:2002
Nota 2.1

31.12.1995

68

SR EN 613:2002

Aparate de încălzire cu convecție independente care
utilizează combustibili gazoși

69

SR EN 613:2002/A1:2004 Aparate de încălzire cu convecție independente care Nota 3
utilizează combustibili gazoși

23.12.2003

70

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează SR EN 621:2002
combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât Nota 2.1
locuințele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu
300 kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere
și/sau evacuarea produselor de ardere

31.05.2010

71

SR EN 624:2002

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu
GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanș care funcționează
cu GPL, instalate pe vehicule și vapoare

72

SR EN 624:2002/A2:2007 Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu Nota 3
GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanș care funcționează
cu GPL, instalate pe vehicule și vapoare

73

SR EN 625:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Condiții specifice funcției de apă caldă menajeră ale
cazanelor cu două servicii, cu debit caloric nominal mai mic
sau egal cu 70 kW

74

SR EN 656:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este
mai mare de 70 kW, dar mai mic sau egal cu 300 kW

75

SR EN 656:2001/A1:2007 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili Nota 3
gazoși. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este
mai mare de 70 kW, dar mai mic sau egal cu 300 kW

Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizează
combustibili gazoși

05.06.2009

18.11.2009
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76

SR EN 676+A2:2008

Arzătoare automate, cu tiraj forțat, care utilizează combustibili SR EN 676:2004
gazoși
Nota 2.1

30.06.2010

77

SR EN
676+A2:2008/AC:2009

Arzătoare automate, cu tiraj forțat, care utilizează combustibili
gazoși

78

SR EN 677:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cerințe specifice ale cazanelor cu condensare cu
debit nominal mai mic sau egal cu 70 kW

79

SR EN 732:2002

Specificații referitoare la aparatele care funcționează exclusiv
cu gaze petroliere lichefiate. Răcitoare cu absorbție

80

SR EN 751-1:2002

Materiale de etanșare pentru racorduri filetate metalice în
contact cu gaze din familia 1, 2 și 3 de gaze și cu apă caldă.
Partea 1: Compoziții pentru etanșare anaerobă

81

SR EN 751-2:2002

Materiale de etanșare pentru racorduri filetate metalice în
contact cu gaze din familia 1, 2 și 3 de gaze și cu apă caldă.
Partea 2: Compoziții de etanșare nedurificabile

82

SR EN 751-3:2002

Materiale de etanșare pentru racorduri filetate metalice în
contact cu gaze din familia 1, 2 și 3 de gaze și cu apă caldă.
Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată

83

SR EN 7513:2002/AC:2002

Materiale de etanșare pentru racorduri filetate metalice în
contact cu gaze din familia 1, 2 și 3 de gaze și cu apă caldă.
Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată

84

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, SR EN
care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât 777-1:2002
cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate
Nota 2.1

18.11.2009

85

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, SR EN
care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât 777-2:2002
cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate
Nota 2.1

18.11.2009

86

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, SR EN
care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât 777-3:2002
cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate
Nota 2.1

18.11.2009

87

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, SR EN
care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât 777-4:2001
cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate
Nota 2.1

18.11.2009

88

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează SR EN
combustibili gazoși, pentru încălzirea spațiilor de locuit, care 778:2001
au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator Nota 2.1
pentru transportul aerului de ardere și/sau al produselor de
ardere

06.05.2010

89

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează SR EN
combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât 1020:2002
cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu Nota 2.1
300 kW, cu ventilator pentru transportul aerului de ardere
și/sau evacuarea produselor de ardere

31.05.2010

90

SR EN 1106:2010

Robinete cu comandă manuală pentru aparate care SR EN
utilizează combustibili gazoși
1106:2002
Nota 2.1

22.12.2010

91

SR EN 1196:2002

Generatoare de aer cald pentru uz casnic și industrial care
utilizează combustibili gazoși. Condiții suplimentare pentru
generatoarele de aer cald cu condensare

92

SR EN 1266:2003

Aparate de încălzire independente cu convecție care
utilizează combustibili gazoși prevăzute cu ventilator pentru
asigurarea aerului de ardere și/sau evacuarea gazelor de
ardere
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93

SR EN
1266:2003/A1:2006

Aparate de încălzire independente cu convecție care Nota 3
utilizează combustibili gazoși prevăzute cu ventilator pentru
asigurarea aerului de ardere și/sau evacuarea gazelor de
ardere

28.02.2006

94

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează SR EN
combustibili gazoși pentru încălzirea locuințelor, prevăzute 1319:2002
cu arzătoare cu ventilator cu putere calorifică mai mică sau Nota 2.1
egală cu 70 kW

30.06.2010

95

SR EN 1458-1:2002

Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă
care utilizează combustibili gazoși, de tip B22D și B23D, cu
debit caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 1: Securitate

96

SR EN 1458-2:2001

Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă
care utilizează combustibili gazoși, tip B22D și B23D, care
au debitul caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 2:
Utilizarea rațională a energiei

97

SR EN 1596:2002

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu
gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile și portabile de aer
cald cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu
încălzire directă și convecție forțată

98

SR EN
1596:2002/A1:2004

Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu Nota 3
gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile și portabile de aer
cald, cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu
încălzire directă și convecție forțată

99

SR EN 1643:2002

Sisteme de control al etanșeității pentru robinete de închidere
automate ale arzătoarelor și aparate cu gaz

100 SR EN 1854:2010

Dispozitive de supraveghere a presiunii pentru arzătore cu SR EN
gaz și aparate cu gaz
1854:2006
Nota 2.1

101 SR EN 12067-1:2002

Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz
și aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice

102 SR EN 120671:2002/A1:2003

Dispozitive de reglare a raportului aer/gaz pentru arzătoare Nota 3
cu gaz și aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice

103 SR EN 12067-2:2004

Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz
și aparate cu gaz. Partea 2: Dispozitive electronice

104 SR EN 12078:2002

Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu gaz și aparate
cu gaz

105 SR EN 12244-1:2002

Mașini de spălat care utilizează combustibili gazoși cu debit
caloric nominal care nu depășește 20 kW.
Partea 1: Securitate

106 SR EN 12244-2:2002

Mașini de spălat care utilizează combustibili gazoși cu debit
caloric nominal care nu depășește 20 kW. Partea 2: Utilizarea
rațională a energiei

107 SR EN 12309-1:2002

Aparate de climatizare și pompe de căldură cu absorbție și
adsorbție care utilizează combustibili gazoși cu debit caloric
care nu depășește 70 kW. Partea 1: Securitate

108 SR EN 12309-2:2001

Aparate de climatizare și/sau pompe de căldură cu absorbție
și adsorbție care funcționează cu combustibili gazoși cu
debitul caloric care nu depășește 70 kW. Partea 2: Utilizarea
rațională a energiei

109 SR EN 12669:2002

Generatoare de aer cald cu încălzire directă care utilizează
combustibili gazoși pentru aplicații în sere și încălzirea
suplimentară a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuit

110 SR EN 12752-1:2002

Uscătoare de tip B, cu tambur, care utilizează combustibili
gazoși cu debit caloric nominal care nu depășește 20 kW.
Partea 1: Securitate

10.12.2004

31.05.2012

23.12.2003
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SR EN 12752-2:2002

3

4

5

Uscătoare de tip B, cu tambur, care utilizează combustibili
gazoși cu debit caloric nominal care nu depășește 20 kW.
Partea 2: Utilizarea rațională a energiei

112 SR EN 12864:2003

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieșire mai
mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal
cu 4 kg/h și asociate cu dispozitive de securitate pentru
butan, propan sau amestecurile acestora

113 SR EN
12864:2003/A1:2004

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieșire mai Nota 3
mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal
cu 4 kg/h și asociate cu dispozitive de securitate pentru
butan, propan sau amestecurile acestora

10.12.2004

114 SR EN
12864:2003/A2:2006

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieșire mai Nota 3
mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal
cu 4 kg/h și asociate cu dispozitive de securitate pentru
butan, propan sau amestecurile acestora

28.02.2006

115 SR EN
12864:2003/A3:2010

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieșire mai Nota 3
mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal
cu 4 kg/h și asociate cu dispozitive de securitate pentru
butan, propan sau amestecurile acestora

28.02.2010

116 SR EN 13278:2004

Aparate independente de încălzire a spațiilor, cu focar
deschis frontal, care utilizează combustibili gazoși

117 SR EN 13611:2008

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz și aparate cu SR EN
gaz. Cerințe generale
13611:2002
Nota 2.1

31.05.2008

118 SR EN 13785+A1:2009

Regulatoare de presiune care au debitul mai mic sau egal cu SR EN
100 kg/h, cu presiune de ieșire nominală maximă mai mică 13785:2005
sau egală cu 4 bar, altele decât regulatoarele tratate în EN Nota 2.1
12864, și dispozitivele de securitate asociate pentru butan,
propan sau amestecurile acestora

05.06.2009

119 SR EN 13786+A1:2009

Inversoare automate care au debitul mai mic sau egal cu SR EN
100 kg/h, cu presiune de detentă nominală maximă mai mică 13786:2004
sau egală cu 4 bar, și dispozitivele de securitate asociate Nota 2.1
acestora, pentru butan, propan sau amestecurile acestora

05.06.2009

120 SR EN 13836:2007

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili
gazoși. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este
mai mare de 300 kW, dar mai mic sau egal cu 1000 kW

121 SR EN 14438:2007

Focare pentru încălzirea mai multor încăperi, care utilizează
combustibili gazoși

122 SR EN 14543+A1:2007

Specificații referitoare la aparatele care funcționează exclusiv SR EN
cu gaze petroliere lichefiate. Parasolare pentru încălzirea 14543:2005
teraselor. Aparate de încălzire cu radiație neracordate la coș, Nota 2.1
utilizate în aer liber sau în încăperi bine ventilate

123 SR EN 14829: 2008

Aparate de încălzire de uz casnic neracordate, independente,
care utilizează combustibili gazoși care au un debit caloric
nominal mai mic sau egal cu 6 kW

124 SR EN 15033: 2007

Aparate pentru prepararea apei calde menajere prin
acumulare în circuit etanș care utilizează combustibil GPL
pentru vehicule și ambarcațiuni

125 SR EN 15033: 2007/AC: Aparate pentru prepararea apei calde menajere prin
2009
acumulare în circuit etanș care utilizează combustibil GPL
pentru vehicule și ambarcațiuni

24.05.2008
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Nota 1: În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către organismul european
de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri
excepționale.
Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul
înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit
încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit
(parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera
de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera
de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.
Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC: YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua
modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 4) se compune din EN CCCCC: YYYY și modificările sale
anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere
prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2011 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

245

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

370

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.270

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

300

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

35

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2011 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
Cristina-Gabriela F. Popescu
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