
Amendamente adoptate la standarde moldovene
Anexa nr. 2 la Hotărîrea nr. 180 din 29.07.2016

#
Indicativul amendamentului 
adoptat

Titlul amendamentului în 
limba română

Titlul amendamentului în 
limba rusă

Titlul amendamentului în 
limba engleză

Indicativul 
standardului 
moldovean pentru 
care se adoptă 
amendamentul

Indicativul 
amendamentului european 
preluat

ICS1 ICS2 ICS3
Data adoptării 
amendamentul
ui

1 SM EN 60601-2-
8:2016/A1:2016

Aparate 
electromedicale. Partea 
2-8: Cerinţe particulare 
de securitate pentru 
echipamente de terapie 
cu radiaţii X care 
funcţionează în 
domeniul de la 10 kV 
pînă la 1MV

Изделия медицинские 
электрические. Часть 2-
8: Частные требования 
безопасности к 
рентгеновским 
аппаратам для 
терапии, работающих 
в диапазоне от 10 kV 
до 1 MV

Medical electrical 
equipment. Part 2-8: 
Particular requirements 
for the safety of 
therapeutic X-ray 
equipment operating in 
the range 10 kV to 1 MV

SM EN 60601-2-
8:2016

EN 60601-2-
8:2015/A1:2016 

11.040.50 29.07.2016

2 SM EN 61970-
456:2016/A1:2016

Interfaţa programului de 
aplicaţii pentru sisteme 
de management al 
energiei (EMS-API). 
Partea 456: Profile de 
stare rezolvate ale 
reţelelor de alimentare

Интерфейс 
прикладных программ 
системы управления 
энергией (EMS-API). 
Часть 456: Профили 
состояния 
разрешенных 
энергетических систем

Energy management 
system application 
program interface (EMS-
API). Part 456: Solved 
power system state 
profiles

SM EN 61970-
456:2016

EN 61970-
456:2013/A1:2016

33.200 29.07.2016



Erate adoptate la standarde moldovene
Anexa nr. 3 la Hotărîrea nr. 180 din 29.07.2016

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

Indicativul 
standardului 
moldovean pentru 
care se adoptă erata

Indicativul eratei europene 
preluate

ICS1 ICS2 ICS3
Data 
adoptării 
eratei

1 SM EN 1073-
1:2016/AC:2016

Îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva particulelor solide 
în suspensie în aer inclusiv 
contaminarea radioactivă. 
Partea 1: Cerinţe şi metode 
de încercare pentru 
îmbrăcămintea de protecţie 
ventilată prin aducţie de aer 
comprimat, pentru 
protejarea corpului şi a 
sistemului respirator

Одежда защитная от 
твердых частиц аэрозоля, 
включая радиоактивное 
загрязнение. Часть 1: 
Требования и методы 
испытания защитной 
одежды, вентилируемой 
подачей сжатого воздуха, 
для защиты тела и 
дыхательных путей

Protective clothing 
against solid airborne 
particles including 
radioactive 
contamination. Part 1: 
Requirements and test 
methods for compressed 
air line ventilated 
protective clothing, 
protecting the body and 
the respiratory tract

SM EN 1073-
1:2016

EN 1073-
1:2016/AC:2016

13.280 13.340.10 29.07.2016
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