
Amendamente adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 312 din 20.11.2018

#
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 61850-
6:2018/A1:2018

Sisteme şi reţele de 
comunicaţii pentru 
automatizarea serviciilor 
de distribuţie a energiei. 
Partea 6: Limbaj de 
descriere a configuraţiei 
pentru comunicaţii în 
staţiile electrice 
referitoare la IED

Сети связи и системы 
автоматизации 
электростанций 
общего
пользования. Часть 6: 
Язык описания 
конфигурации для 
связи на 
электрических 
подстанциях, 
осуществляемой через 
IED 

Communication 
networks and systems 
for power utility 
automation. Part 6: 
Configuration description 
language for 
communication in 
electrical substations 
related to IEDs

SM EN 61850-
6:2018

EN 61850-
6:2010/A1:2018

33.200 20.11.2018



Erate adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 3 la Hotărîrea nr. 312 din 20.11.2018

# 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 50134-
3:2018/AC:2018

Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă socială. Partea 3: 
Unitate locală şi controler

Системы аварийной 
сигнализации. Бытовые 
системы сообщения об 
экстренной ситуации. 
Часть 3: Локальный 
элемент и контроллер

Alarm systems. Social 
alarm systems. Part 3: 
Local unit and controller

SM EN 50134-
3:2018

EN 50134-
3:2012/AC:2015

13.320 20.11.2018

2 SM EN 
60821:2018/AC:2018

Magistrală de date CEI 
60821 VME. Magistrală de 
date de sistem la 
microprocesoare pentru 
date de la 1 octet până la 4 
octeţi

Шина VMEB по IEC 60821: 
Микропроцессорная 
системная шина для 
данных форматом от 1 до 
4 байт

IEC 60821 VMEbus. 
Microprocessor system 
bus for 1 byte to 4 byte 
data

SM EN 60821:2018 EN 
60821:1994/corrigendu
m Aug. 1994

31.200 20.11.2018
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