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Lista lista standardelor pentru produsele din domeniul pardoselilor, acoperitoarelor de podea, elementelor de încălzire, canalizare și hidroizolare, care vor 
fi anulate începînd cu data de 15.09.2017  
 

Indicativ standard 

conflictual 

Titlu standard conflictual Indicativ standard 

moldovenesc 

Titlu standard moldovenesc 

GOST 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия. SM EN 442-1:2016 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi cerinţe tehnice 

GOST 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов 
систем водяного отопления зданий. Общие  технические 
условия 

SM EN 215:2015 
Robinete cu termostat pentru radiatoare. Condiţii şi metode de încercare 

GOST 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. 
Технические условия 

SM SR EN 598+A1:2014 
Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de 
canalizare. Cerinţe şi metode de încercare 

SM SR EN 877:2010 
Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate 
evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii 

GOST 286-82 
  

Трубы керамические канализационные. Технические условия 
  

SM EN 295-1:2014 
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. 
Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări 

SM EN 295-2:2016 
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. 
Partea 2: Evaluarea conformităţii şi eşantionare 

GOST 22689.2-89 
  

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к 
ним. Конструкция 
  

SM EN 12201-2+A1:2016 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, 
branşamente şi sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 2: 
Ţevi 

SM EN 12201-3+A1:2016 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, 
branşamente şi sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 3: 
Fitinguri 

GOST 22689.0-89 
  

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к 
ним. Общие технические условия 
  

SM EN 12201-2+A1:2016 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, 
branşamente şi sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 2: 
Ţevi 

SM EN 12201-3+A1:2016 
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, 
branşamente şi sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 3: 
Fitinguri 

GOST 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия 
SM EN 295-1:2014 

Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. 
Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări 

SM EN 295-2:2016 
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. 
Partea 2: Evaluarea conformităţii şi eşantionare 

GOST 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия 
SM SR EN 14967:2010 

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. 
Definiţii şi caracteristici 

GOST 10296-79 Изол. Технические условия 
SM EN 13707:2014 

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea 
acoperişului. Definiţii şi caracteristici 

GOST 10923-93 Рубероид. Технические условия 
SM EN 13859-1:2015 

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. 
Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue 

SM SR EN 14967:2010 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. 
Definiţii şi caracteristici 

GOST 7415-86 Гидроизол. Технические условия 
SM EN 15814+A2:2016 

Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi 
cerinţe 

GOST 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие SM EN 12970:2015 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 
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технические условия 

GOST 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия 

SM EN 13859-2:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. 
Partea 2: Substraturi pentru pereţi 

GOST 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия SM EN 12970:2015 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 

GOST 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Методы испытаний 

SM EN 1110:2015 
Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. 
Determinarea rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată 

SM EN 12039:2016 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase pentru hidroizolarea 
acoperişului. Determinarea aderenţei granulelor 

SM EN 12310-1:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru 
acoperiş. Determinarea rezistenţei la sfîşiere (cu cuiul) 

SM EN 12311-1:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea 
acoperişului. Determinarea proprietăţilor la tracţiune 

SM EN 12316-1:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea 
acoperişului. Determinarea rezistenţei la desprindere a îmbinărilor 

SM EN 12316-2:2014 
Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor. 
Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş 

SM EN 12317-1:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea 
acoperişului. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor 

SM EN 12317-2:2015 
Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor. 
Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş 

SM EN 12730:2016 
Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi 
de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la sarcină statică 

SM EN 1296:2016 
Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi 
cauciuc pentru acoperiş. Metoda de îmbătrînire artificială prin expunere de 
lungă durată, la temperatură ridicată 

SM EN 13111:2015 
Foi flexibile hidroizolante. Substraturi de protecţie la ploaie pentru acoperişuri 
discontinue şi pentru pereţi. Determinarea rezistenţei la pătrunderea apei 

SM EN 13583:2017 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase, de material plastic şi de 
cauciuc pentru hidroizolaţii la acoperiş. Determinarea rezistenţei la grindină 

SM EN 13859-1:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. 
Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue 

SM EN 13859-2:2015 
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. 
Partea 2: Substraturi pentru pereţi 

GOST 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний SM EN 12970:2015 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 

GOST 9548-74 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия SM EN 12970:2015 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 

GOST 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. 
Технические условия 

SM EN ISO 11600:2013 
Construcţii imobiliare. Produse pentru rosturi. Clasificare şi cerinţe pentru 
chituri 

SM EN 12365-1:2015 
Accesorii pentru construcţii. Profile de etanşare pentru vitraj şi garnituri de 
etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 1: Cerinţe de 
performanţă şi clasificare 

GOST 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. 
Технические условия 

SM EN ISO 11600:2013 
Construcţii imobiliare. Produse pentru rosturi. Clasificare şi cerinţe pentru 
chituri 

SM EN 12365-1:2015 
Accesorii pentru construcţii. Profile de etanşare pentru vitraj şi garnituri de 
etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 1: Cerinţe de 
performanţă şi clasificare 
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GOST 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей 
подоснове. Технические условия 

SM EN ISO 24011:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Specificaţie pentru 
linoleumul monocolor şi decorativ 

  SM EN 651:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală pe bază de policlorură de vinil pe spumă. Specificaţii 

  SM EN ISO 10581:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală omogenă pe bază de poli(clorură de vinil). Specificaţii 

  SM EN ISO 10582:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală eterogenă din poli(clorură de vinil). Specificaţii 

  SM EN ISO 26986:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminţi pentru 
pardoseală amortizate pe bază de poli(clorură de vinil) expandată. Specificaţii 

GOST 14632-79 Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный 
без подосновы. Технические условия 

SM EN ISO 24011:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Specificaţie pentru 
linoleumul monocolor şi decorativ 

  SM EN 651:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală pe bază de policlorură de vinil pe spumă. Specificaţii 

  SM EN ISO 10582:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală eterogenă din poli(clorură de vinil). Specificaţii 

  SM EN ISO 10581:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală omogenă pe bază de poli(clorură de vinil). Specificaţii 

  SM EN ISO 26986:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminţi pentru 
pardoseală amortizate pe bază de poli(clorură de vinil) expandată. Specificaţii 

GOST 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. 
Технические условия 

SM EN 651:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală pe bază de policlorură de vinil pe spumă. Specificaţii 

  SM EN ISO 10581:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală omogenă pe bază de poli(clorură de vinil). Specificaţii 

  SM EN ISO 10582:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru 
pardoseală eterogenă din poli(clorură de vinil). Specificaţii 

  SM EN ISO 26986:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminţi pentru 
pardoseală amortizate pe bază de poli(clorură de vinil) expandată. Specificaţii 

  SM SR EN 14041:2010 
 

Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. 
Caracteristici esenţiale. 

GOST 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля 
 

SM EN 669:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea stabilităţii 
dimensionale a dalelor de linoleum datorată variaţiilor umidităţii atmosferice 
 

  SM EN ISO 26985:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Identificarea linoleumului şi 
determinarea conţinutului de ciment şi a conţinutului de cenuşă 

  SM SR EN 424:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea efectului 
deplasării simulate a unui picior de mobilă 

  SM SR EN 432:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea forţei de 
forfecare 

  SM EN ISO 24340:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea grosimii 
straturilor 

  SM EN ISO 24341:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc şi din textile pentru pardoseală. Determinarea 
lungimii, lăţimii şi rectilinităţii foii 

  SM EN ISO 24343-1:2016 Îmbrăcăminţi stratificate şi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea 
poansonării şi poansonării remanente. Partea 1: Poansonarea remanentă 
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  SM EN ISO 24344:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea flexibilităţii şi 
deflexiei 

  SM EN ISO 24345:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la 
jupuire 

  SM EN ISO 24346:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea grosimii totale 

  SM EN ISO 23996:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea densităţii 

  SM EN ISO 26987:2016 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la 
pătare şi la produse chimice 

  SM SR EN 660-1:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la 
uzură. Partea 1: Încercarea Stuttgart 

  SM SR EN ISO 9239-1:2012 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: 
Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă 

  SM SR EN 1399:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la 
arsurile ţigărilor aprinse şi ale ţigărilor strivite 

  SM SR EN 660-2:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la 
uzură. Partea 2: Încercarea Frick-Taber 

  SM EN ISO 26985:2016 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Identificarea linoleumului şi 
determinarea conţinutului de ciment şi a conţinutului de cenuşă 

  SM EN ISO 10580:2015 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc textilă sau stratificată pentru pardoseală. 
Metoda de încercare pentru emisiile compuse organice volatile (COV) 

GOST 30878-2003 
 

Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод 
определения электрического сопротивления 

SM SR EN 1081:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei 
electrice 

GOST 28867-90 Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа 
производства. Общие технические условия 

SM SR EN 14041:2010 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. 
Caracteristici esenţiale. 

  SM EN ISO 9092:2016 Materiale textile. Neţesute. Definiţie 

GOST 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. 
Технические условия 

SM SR EN 14041:2010 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. 
Caracteristici esenţiale. 

  SM EN ISO 9092:2016 Materiale textile. Neţesute. Definiţie 

GOST 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия SM EN 14342:2014 Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare 

  SM SR EN 13489:2012 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet multistrat 

 
GOST 862.2-85 

Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия SM SR EN 13488:2012 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet mozaic 

GOST 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия SM SR EN 13227:2012 Pardoseli de lemn. Produse de parchet lamelar masiv 

GOST 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия SM SR EN 14761+A1:2012 Pardoseli de lemn. Parchet de lemn masiv. Lamelă verticală, lamelă lată şi 
modul tip cărămidă 

 


