
Amendamente adoptate la standarde moldovenești

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 30 din 22.03.2022

#
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 62133-

2:2017/A1:2022

Acumulatoare alcaline şi 

alte acumulatoare cu 

electrolit neacid. Cerinţe 

de securitate pentru 

acumulatoare etanşe 

portabile şi pentru 

baterii constituite din 

acestea, destinate 

utilizării în aplicaţii 

portabile. Partea 2: 

Sisteme cu litiu

Аккумуляторы и 

аккумуляторные 

батареи, содержащие 

щелочные или другие 

некислотные 

электролиты. 

Требования 

безопасности к 

переносным 

герметичным 

аккумуляторам и 

аккумуляторным 

батареям, 

изготовленным из них, 

для использования в 

переносных 

устройствах. Часть 2: 

Системы с литием

Secondary cells and 

batteries containing 

alkaline or other non-

acid electrolytes. Safety 

requirements for 

portable sealed 

secondary cells, and for 

batteries made from 

them, for use in portable 

applications. Part 2: 

Lithium systems

SM EN 62133-

2:2017

EN 62133-

2:2017/A1:2021

29.220.30 22.03.2022



Erate adoptate la standarde moldovenești

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 30 din 22.03.2022

# 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 

62423:2012/AC:2022

Întreruptoare automate de 

curent diferenţial rezidual de 

tip B şi de tip F cu sau fără 

protecţie la supracurenţi 

încorporată pentru utilizări 

casnice şi similare

Выключатели 

автоматические типа В и 

типа F, управляемы 

дифференциальным 

остаточным током, со 

встроенной защитой от 

сверхтоков или без нее, 

для бытового и 

аналогичного 

применения

Type F and type B 

residual current 

operated circuit-

breakers with and 

without integral 

overcurrent protection 

for household and 

similar uses

SM SR EN 

62423:2014

EN 62423:2012/AC:2021-

09

29.120 29.120.50 22.03.2022
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