Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 135 din 05.08.2022

Amendamente adoptate la standarde moldovenești

Indicativul
standardului
Indicativul
moldovenesc pentru amendamentului european ICS1
care se adoptă
preluat
amendamentul

Data adoptării
amendamentul
ui

Indicativul amendamentului
adoptat

Titlul amendamentului în
limba română

Titlul amendamentului în Titlul amendamentului în
limba rusă
limba engleză

1

SM EN ISO
11607‐1:2021/A11:2022

Ambalaje pentru dispozit
ive medicale sterilizate î
n etapa finală. Partea 1:
Cerințe pentru materiale
, sisteme de bariere steri
lă și sisteme
de ambalare

Упаковка для медицин
ских изделий, подлеж
ащих финишной стери
лизации. Часть 1:
Требования к материа
лам, барьерным систе
мам для стерилизации
и упаковочным
системам

Packaging for terminally SM EN ISO 11607‐1 EN ISO 11607sterilized medical
:2021
1:2020/A11:2022
devices. Part 1:
Requirements for
materials, sterile barrier
systems and packaging
systems

11.080.30

05.08.2022

2

SM EN ISO 116072:2021/A11:2022

Ambalaje pentru
dispozitive medicale
sterilizate în etapa
finală. Partea 2: Cerinţe
de validare pentru
procesele de formare,
etanşare şi asamblare

Упаковка для медицин
ских изделий, подлеж
ащих финишной стери
лизации. Часть 2:
Требования к валидац
ии процессов формир
ования, герметизации
и сборки

Packaging for terminally SM EN ISO 11607sterilized medical
2:2021
devices. Part 2:
Validation requirements
for forming, sealing and
assembly processes

11.080.30

05.08.2022

#

EN ISO 116072:2020/A11:2022

ICS2

ICS3

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 135 din 05.08.2022

Erate adoptate la standarde moldovenești

#

Indicativul eratei adoptate

Titlul eratei în limba română

Titlul eratei în limba rusă

1

SM EN 1312616:2019/AC:2022

Feronerie pentru clădiri.
Feronerii pentru ferestre și
uși de balcon. Cerințe și
metode de încercare. Partea
16: Feronerii pentru ferestre
culisant-basculante

Изделия строительные
скобяные. Фурнитура для
окон и застекленных
дверей. Требования и
методы испытаний. Часть
16: Фурнитура для
подъемно-раздвижных
окон

Titlul eratei în limba
engleză

Indicativul
standardului
Indicativul eratei europene
ICS1
moldovenesc pentru preluate
care se adoptă erata

Building hardware.
SM EN 13126Hardware for windows 16:2019
and door height
windows. Requirements
and test methods. Part
16: Hardware for Lift and
Slide windows

EN 1312616:2019/AC:2022

91.190

ICS2

ICS3

Data
adoptării
eratei

05.08.2022

