
Amendamente adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 168 din 24.08.2017

#
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 
amendamentului 
moldovenesc adoptat 
anterior prin metoda 
reproducerii versiunii 
oficiale

Data la care 
amendamentul a 
fost adoptat 
anterior prin 
metoda 
reproducerii 
versiunii oficiale

ICS1

Data publicării 
amendamentul
ui în versiunea 
lingvistică 
română

1 SM EN 61000-4-
13:2015/A2:2017

Compatibilitate 
electromagnetică 
(CEM). Partea 4-13: 
Tehnici de încercare 
şi de măsurare. 
Încercări de 
imunitate în 
frecvenţă joasă la 
armonici şi 
interarmonici, 
inclusiv semnale 
transmise prin reţele 
de alimentare cu 
tensiune alternativă

Электромагнитная 
совместимость (ЭМС). 
Часть 4-13: Методы 
испытаний и измерений. 
Испытания при низкой 
частоте на устойчивость 
к воздействию гармоник 
и межгармоник, включая 
сигналы, передаваемые 
в сеть электропитания 
переменным током

Electromagnetic 
compatibility (EMC). Part 4-
13: Testing and 
measurement techniques. 
Harmonics and 
interharmonics including 
mains signalling at a.c. 
power port, low frequency 
immunity tests

SM EN 61000-4-
13:2015

EN 61000-4-
13:2002/A2:2016

SM EN 61000-4-
13:2015/A2:2017

24.08.2017 33.100.20 24.08.2017



Erate adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 0 la Hotărîrea nr. 168 din ДД.ММ.ГГГГ

# Indicativul eratei adoptat
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 
europeane preluate

Indicativul eratei 
moldovenești, 
adoptate anterior 
prin metoda 
reproducerii 
versiunii oficiale

Data la care erata a 
fost adoptată 
anterior prin 
metoda 
reproducerii 
versiunii oficiale

ICS1

Data publicării 
eratei în 
versiunea 
lingvistică 
română

1 SM EN 62676-1-
2:2014/AC:2017

Sisteme de 
supraveghere video 
pentru utilizare în 
aplicaţii de securitate. 
Partea 1-2: Cerinţe 
pentru sistem. Cerințe 
de performanță pentru 
transmisie video

Системы 
видеонаблюдения 
для использования в 
приложениях систем 
безопасности. Часть 1-
2: Требования к 
системе. Требования 
к эксплуатационным 
характеристикам для 
передачи 
видеосигналов

Video surveillance 
systems for use in 
security applications. 
Part 1-2: System 
requirements. 
Performance 
requirements for 
video transmission

SM EN 62676-1-
2:2014

EN 62676-1-
2:2014/AC:2015

SM EN 62676-1-
2:2014/AC:2017

24.08.2017 13 320 24.08.2017
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