
Amendamente adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 65 din 15.05.2020

#
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 60068-2-
69:2018/A1:2020

Încercări de mediu. 
Partea 2-69: Încercări. 
Încercare Te/Tc: 
Încercare de sudabilitate 
a componentelor 
electronice şi a plăcilor 
imprimate prin metoda 
balanţei de umectare 
(măsurarea forţei)

Испытания на 
воздействие внешних 
факторов. Часть 2-69: 
Испытания. Испытание 
Te/Tc: Испытания 
электронных 
элементов и печатных 
плат на паяемость 
методом баланса 
смачивания 
(измерение сил)

Environmental testing. 
Part 2-69: Tests. Test 
Te/Tc: Solderability 
testing of electronic 
components and printed 
boards by the wetting 
balance (force 
measurement) method

SM EN 60068-2-
69:2018

EN 60068-2-
69:2017/A1:2019

19.040 31.190 15.05.2020

2 SM EN IEC 
55015:2020/A11:2020

Limite și metode de 
măsurare a 
perturbațiilor 
radioelectrice produse 
de echipamentele 
electrice de iluminat și 
echipamentele similare

Нормы и методы 
измерения 
характеристик 
радиопомех от 
электрического 
осветительного и 
аналогичного 
оборудования

Limits and methods of 
measurement of radio 
disturbance 
characteristics of 
electrical lighting and 
similar equipment

SM EN IEC 
55015:2020

EN IEC 
55015:2019/A11:2020

33.100.10 15.05.2020



Erate adoptate la standarde moldovenești
Anexa nr. 3 la Hotărîrea nr. 65 din 15.05.2020

# 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 4604-
006:2020/AC:2020    

Serie aerospațială. Cabluri 
electrice pentru transmise 
de semnale. Partea 006: 
Cablu coaxial, 50 ohmi, 200 
°C, tip WM. Standard de 
produs

Авиация и космонавтика. 
Электрический кабель 
для передачи сигналов. 
Часть 006: Коаксиальный 
кабель, 50 ohmi, 200 °C, 
тип WM. Стандарт на 
продукцию

Aerospace series. Cable, 
electrical, for signal 
transmission. Part 006: 
Cable, coaxial, 50 ohms, 
200 °C, type WM. 
Product standard

SM EN 4604-
006:2020

EN 4604-
006:2019/AC:2020

49.060 15.05.2020
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