
Erate publicate la standarde moldovenești

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 149 din 06.09.2022

#
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

Indicativul eratei 

moldovenești, 

adoptat anterior 

prin metoda 

reproducerii 

versiunii oficiale

Data la care 

erata a fost 

adoptată 

anterior prin 

metoda 

reproducerii 

versiunii oficiale

ICS1 ICS2 ICS3

Data 

publicării 

eratei în 

versiunea 

lingvistică 

română

1 SM EN 50321-

1:2019/AC:2019

Lucrări sub tensiune. 

Încălţăminte pentru 

protecţie electrică. 

Partea 1: Încălţăminte şi 

galoşi electroizolanţi

Работа под 

напряжением. Обувь 

для электрической 

защиты. Часть 1: Обувь 

и бахилы с изоляцией

Live working. 

Footwear for electrical 

protection. Insulating 

footwear and 

overboots. Part 1: 

Insulating footwear 

and overboots

SM EN 50321-

1:2019

EN 50321-

1:2018/AC:2018

SM EN 50321-

1:2019/AC:2019

04.07.2019 13.260 13.340.50 06.09.2022



Amendamente publicate la standarde moldovenești

Anexa nr.2  la Hotărârea nr. 149 din 06.09.2022

#

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 

amendamentu

l

Indicativul 

amendament

ului european 

preluat

Indicativul 

amendamentului 

moldovenesc, 

adoptat anterior 

prin metoda 

reproducerii 

versiunii oficiale

Data la care 

amendamentu

la fost adoptat 

anterior prin 

metoda 

reproducerii 

versiunii 

oficiale

ICS1 ICS2 ICS3

Data publicării 

amendamentului 

în versiunea 

lingvistică română

1 SM EN ISO 

27065:2018/A1:2020

Îmbrăcăminte de 

protecţie. Cerinţe de 

performanţă pentru 

îmbrăcămintea de 

protecţie purtată de 

lucrătorii care aplică 

pesticide şi de lucrătorii 

expuşi la pesticidele 

aplicate. Amendament 

1: Încercare de surogat

Одежда защитная. 

Требования к 

эксплуатационным 

характеристикам 

защитной одежды 

для операторов, 

применяющих 

пестициды, и 

работников, 

контактирующих с 

этими веществами. 

Изменение 1: 

Суррогатное 

испытание

Protective clothing. 

Performance 

requirements for 

protective clothing 

worn by operators 

applying pesticides and 

for re-entry workers. 

Amendment 1: 

Surrogate test chemical

SM EN ISO 

27065:2018

EN ISO 

27065:2017/

A1:2019

SM EN ISO 

27065:2018/A1:

2020

09.03.2020 13.340.10 06.09.2022


