
Amendamente adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 122 din 30.06.2017

#
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

ICS1 ICS2 ICS3
Data adoptării 
amendamentul
ui

1 SM EN 80601-2-
35:2014/A1:2017

Aparate 
electromedicale. Partea 
2-35: Cerinţe particulare 
pentru securitatea de 
bază şi performanţele 
esenţiale ale 
dispozitivelor de 
încălzire care folosesc 
pături, perne şi saltele, 
destinate încălzirii 
pacienţilor în utilizări 
medicale

Изделия медицинские 
электрические. Часть 2-
35: Частные 
требования к базовой 
безопасности и 
основным рабочим 
характеристикам 
нагревательных 
устройств для одеял, 
подушек и матрасов, 
предназначенных для 
обогрева 
медицинского 
назначения

Medical electrical 
equipment. Part 2-35: 
Particular requirements 
for the basic safety and 
essential performance of 
heating devices using 
blankets, pads and 
mattresses and intended 
for heating in medical 
use

SM EN 80601-2-
35:2014

EN 80601-2-
35:2009/A1:2016

11 140 30.06.2017



Erate adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 0 la Hotărîrea nr. 122 din ДД.ММ.ГГГГ

# 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

ICS1 ICS2 ICS3
Data 
adoptării 
eratei

1 SM EN 80601-2-
35:2014/AC:2017

Aparate electromedicale. 
Partea 2-35: Cerinţe 
particulare pentru 
securitatea de bază şi 
performanţele esenţiale ale 
dispozitivelor de încălzire 
care folosesc pături, perne şi 
saltele, destinate încălzirii 
pacienţilor în utilizări 
medicale

Изделия медицинские 
электрические. Часть 2-
35: Частные требования к 
базовой безопасности и 
основным рабочим 
характеристикам 
нагревательных устройств 
для одеял, подушек и 
матрасов, 
предназначенных для 
обогрева медицинского 
назначения

Medical electrical 
equipment. Part 2-35: 
Particular requirements 
for the basic safety and 
essential performance of 
heating devices using 
blankets, pads and 
mattresses and intended 
for heating in medical 
use

SM EN 80601-2-
35:2014

EN 80601-2-
35:2009/AC:2015

11 140 30.06.2017
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