
Amendamente adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 162 din 05.07.2018

#
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 ISO 9241-
1:1997/A1:2018

Prescripţii ergonomice 
pentru activitatea de 
birou desfăşurată prin 
intermediul 
videoterminalelor (VDT). 
Partea 1: Introducere 
generală

Эргономические 
требования к 
проведению офисных 
работ с 
использованием 
видеодисплейных 
терминалов (VDT). 
Часть 1: Общее 
введение

Ergonomic requirements 
for office work with 
visual display terminals 
(VDTs). Part 1: General 
introduction

SM SR EN ISO 9241-
1:2012

EN ISO 9241-
1:1997/A1:2001

13.180 35.180 05.07.2018

2 SM EN 62501:2016/A2:2018 Ventile pentru 
convertizorul sursei de 
tensiune (VSC) pentru 
transportul energiei în 
curent continuu şi 
tensiune înaltă (HVDC). 
Încercări electrice

Клапаны 
преобразователя 
напряжения (VSC) для 
передачи 
электроэнергии 
постоянным током 
высокого напряжения 
(HVDC). Электрические 
испытания

Voltage sourced 
converter (VSC) valves 
for high-voltage direct 
current (HVDC) power 
transmission. Electrical 
testing

SM EN 62501:2016 EN 62501:2009/A2:2017 29.200 29.240 05.07.2018



Erate adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 3 la Hotărîrea nr. 162 din 05.07.2018

# 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 29367-
1:2018/AC:2018

Dispozitive de arimare şi de 
fixare pentru vehicule rutiere 
în timpul transportului 
maritim pe nave Ro/Ro. 
Condiţii generale. Partea 1: 
Vehicule utilitare şi 
combinaţii de vehicule, 
exclusiv semi-remorci

Устройства, 
предусмотренные на 
дорожных транспортных 
средствах для крепления 
их найтовами при 
перевозке на трейлерных 
судах. Общие требования. 
Часть 1: Транспорт 
грузовой и тягачи с 
прицепом, кроме 
полуприцепов

Lashing and securing 
arrangements on road 
vehicles for sea 
transportation on Ro/Ro 
ships. General 
requirements. Part 1: 
Commercial vehicles and 
combinations of 
vehicles, semi-trailers 
excluded

SM EN 29367-
1:2018

EN 29367-
1:1993/AC:1994

43.080.10 05.07.2018


