
Amendamente adoptate la standarde moldovenești

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 315 din 13.12.2017

#
Indicativul amendamentului 

adoptat

Titlul amendamentului în 

limba română

Titlul amendamentului în 

limba rusă

Titlul amendamentului în 

limba engleză

Indicativul 

standardului 

moldovenesc pentru 

care se adoptă 

amendamentul

Indicativul 

amendamentului european 

preluat

Indicativul 

amendame

ntului 

moldovenes

c, adoptat 

anterior 

prin metoda 

reproducerii 

versiunii 

oficiale

Data la care 

amendame

ntul a fost 

publicat 

anterior 

prin metoda 

reproducerii 

versiunii 

oficiale

ICS1

Data publicării 

amendamentul

ui în versiunea 

lingvistică 

română

1 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 Calitatea apei. Numărarea 

Escherichia coli  şi a 

bacteriilor coliforme. Partea 

1: Metoda filtrării prin 

membrană pentru ape cu 

conţinut scăzut de bacterii

Качество воды. Подсчет 

Escherichia coli  и 

колиформных бактерий. 

Часть 1: Метод 

мембранной фильтрации 

для вод с низким 

содержанием 

бактериальной флоры

Water quality. Enumeration 

of Escherichia coli and 

coliform bacteria. Part 1: 

Membrane filtration 

method for waters with low 

bacterial background flora 

SM EN ISO 9308-

1:2017

EN ISO 9308-

1:2014/A1:2017

SM EN ISO 

9308-

1:2014/A1:2

017

 26.07.2017 07.100.20 13.12.2017



Erate adoptate la standarde moldovenești

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 315 din 13.12.2017

# Indicativul eratei adoptate Titlul eratei în limba română Titlul eratei în limba rusă
Titlul eratei în limba 

engleză

Indicativul 

standardului 

moldovenesc pentru 

care se adoptă erata

Indicativul eratei europene 

preluate

Indicativul 

eratei 

moldoveneș

ti, adoptate 

anterior 

prin metoda 

reproducerii 

versiunii 

oficiale

Data la care 

erata a fost 

publicată 

anterior prin 

metoda 

reproducerii 

versiunii 

oficiale

ICS1

Data 

publicării 

eratei în 

versiunea 

lingvistică 

română

1 SM EN 10163-

1:2015/AC:2015

Condiții de livrare privind 

starea suprafeţei tablelor, 

platbenzilor şi profilelor de 

oţel laminate la cald. Partea 

1: Condiții generale

Требования к поставке 

относительно состояния 

поверхности 

горячекатаных стальных 

листов, широких полос и 

прокатных профилей. 

Часть 1: Общие 

требования

Delivery requirements 

for surface condition of 

hot-rolled steel plates, 

wide flats and sections. 

Part 1: General 

requirements

SM EN 10163-

1:2015

EN 10163-

1:2004/AC:2007

SM EN 

10163-

1:2015/AC:

2015

30.06.2015 77.140.50 

77.140.70

13.12.2017

2 SM EN 60335-2-

30:2009/AC:2016

Aparate electrice pentru uz 

casnic şi scopuri similare. 

Securitate. Partea 2-30: 

Prescripţii particulare pentru 

aparate de încălzit încăperi

Бытовые и аналогичные 

электрические приборы. 

Безопасность.

Часть 2-30: Частные 

требования к комнатным 

обогревателям

Household and similar 

electrical appliances. 

Safety. Part 2-30: 

Particular requirements 

for room heaters

SM SR EN 60335-2-

30:2011

EN 60335-2-

30:2009/AC:2014

SM EN 

60335-2-

30:2009/A

C:2016

15.07.2016 13.120  

97.100.10

13.12.2017


