
Amendamente adoptate la standarde moldovene
Anexa nr. 2 la Hotărîrea nr. 199 din 02.11.2015

#
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 772-20:2015/A1:2015 Metode de încercare a 
elementelor pentru 
zidărie. Partea 20: 
Determinarea planităţii 
elementelor pentru 
zidărie

Методы испытания 
элементов каменной 
кладки. Часть 20: 
Определение 
плоскостности 
элементов каменной 
кладки

Methods of test for 
masonry units. Part 20: 
Determination of flatness 
of faces of masonry units

SM EN 772-20:2015 EN 772-20:2000/A1:2005 91.100.15 91.100.30 02.11.2015



Erate adoptate la standarde moldovene
Anexa nr. 3 la Hotărîrea nr. 199 din 02.11.2015

# 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 
13400:2015/AC:2015

Încălţăminte. Amplasarea 
eşantionului, pregătirea şi 
durata condiţionării 
eşantioanelor şi a 
epruvetelor

Обувь. Место отбора 
проб, подготовка и время 
кондиционирования 
образцов и 
испытываемых частей

Footwear. Sampling 
location, preparation 
and duration of 
conditioning of samples 
and test pieces

SM EN 13400:2015 EN 13400:2001/AC:2003 61.060 02.11.2015

2 SM EN 
13571:2015/AC:2015

Încălţăminte. Metode de 
încercare pentru feţe, 
căptuşeli şi acoperişuri de 
branţ. Rezistenţa la sfîşiere

Обувь. Методы 
испытания верха обуви, 
подкладки и вкладных 
стелек. Прочность на 
раздир

Footwear. Test methods 
for uppers, lining and 
insocks. Tear strength

SM EN 13571:2015 EN 13571:2001/AC:2003 61.060 02.11.2015

3 SM EN 62368-
1:2015/AC:2015

Echipamente audio/video şi 
pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor. 
Partea 1: Cerinţe de 
securitate

Оборудование 
аудио/видео и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Часть 1: 
Требования безопасности

Audio/video, 
information and 
communication 
technology equipment. 
Part 1: Safety 
requirements

SM EN 62368-
1:2015

EN 62368-
1:2014/AC:2015

35.020 33.160.01 02.11.2015
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