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# Indicativul standardului moldovenesc 
conflictual anulat

Titlul standardului moldovenesc conflictual anulat Indicativul standardului moldovenesc care 
înlocuieşte standardul anulat sau care este 
în vigoare

ICS1 ICS2 ICS3 Data din care se 
anulează standardul 
conflictual

1 SM EN 15634-1:2015 Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari prin 
metode de analiză de biologie moleculară. Partea 1: 
Consideraţii generale

SM EN 15634-1:2020 07.100.30 67.050 30.04.2020

2 SM CEN/TS 15634-2:2014 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin 
metode de analiză de biologie moleculară. Partea 2: Ţelină 
(Apium graveolens). Determinarea calitativă a succesiunii 
specifice a ADN în mezelurile fierte prin reacţia în lanţ a 
polimerazei în timp real (PCR)

SM EN 15634-2:2020 07.100.30 67.050 30.04.2020

3 SM EN 15698-1:2018 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de 
conducte bitubulare preizolate pentru reţele subterane de 
apă calcă. Partea 1: Ansamblu de conducte bitubulare pentru 
conductă de serviciu din oţel, izolaţie termică de poliuretan şi 
manta de protecţie din polietilenă

SM EN 15698-1:2020 23.040.07 23.040.10 30.04.2020

4 SM EN 15698-2:2017 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de 
conducte bitubulare preizolate pentru reţele subterane de 
apă caldă. Partea 2: Ansamble de racorduri şi de robinetărie 
pentru conductă de serviciu din oţel, izolaţie termică de 
poliuretan şi manta de protecţie din polietilenă

SM EN 15698-2:2020 23.040.07 23.040.10 30.04.2020

5 SM EN 15804+A1:2017 Dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcţii. Declaraţii de 
mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria 
produselor pentru construcţii

SM EN 15804+A2:2020 91.010.99 31.10.2022

6 SM EN 15842:2015 Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari. 
Consideraţii generale şi validarea metodelor

SM EN 15842:2020 67.050 30.04.2020

7 SM EN 16437:2015 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a 
suprafeţei pentru evaluarea activităţii bactericide a 
antisepticelor şi a dezinfectantelor chimice de uz veterinar pe 
suprafeţe poroase fără acţiune mecanică. Metodă de 
încercare şi cerinţe (faza 2, etapa 2)

SM EN 16437+A1:2020 71.100.35 30.04.2020

8 SM CEN/TS 16641:2019 Acoperitoare textile pentru pardoseală. Linii directoare 
referitoare la toleranţele admisibile ale culorii

SM EN 16641:2020 97.150 30.04.2020

9 SM CEN/TS 16794-1:2019 Transport public. Comunicarea dintre dispozitivele de citire 
fără contact şi mijloace de achitare a călătoriei. Partea 1: 
Cerinţe pentru implementarea ISO/IEC 14443

SM CEN/TS 16794-1:2020 35.240.15 35.240.60 30.04.2020

10 SM CEN/TS 16794-2:2019 Transport public. Comunicarea la distanţă între terminale şi 
mijloacele de achitare. Partea 2: Plan de încercare pentru 
ISO/IEC 14443

SM CEN/TS 16794-2:2020 35.240.15 30.04.2020
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11 SM SR EN 778:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează 
combustibili gazoşi, pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care 
au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator 
pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de 
ardere

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

12 SM SR EN 621:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează 
combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît 
locuinţele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 
kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere 
şi/sau evacuarea produselor de ardere

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

13 SM SR EN 525:2012 Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie 
forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea 
spaţiilor, altele decît cele de locuit, pentru debitul caloric mai 
mic sau egal cu 300 kW

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

14 SM SR EN 1319:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează 
combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, 
echipate cu arzătoare cu ventilator, care au debitul caloric 
mai mic sau egal cu 70 kW

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

15 SM SR EN 1196:2014 Generatoare de aer cald pentru uz casnic şi industrial care 
utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe suplimentare pentru 
generatoare de aer cald cu condensare

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

16 SM EN 1196:2018 Generatoare de aer cald pentru uz casnic şi industrial care 
utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe suplimentare pentru 
generatoare de aer cald cu condensare

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

17 SM SR EN 1020:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează 
combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît cele 
casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, 
cu ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau 
evacuarea produselor de ardere

SM EN 17082:2020 97.100.20 30.04.2020

18 SM SR EN 416-1:2010 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care 
utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele 
casnice. Partea 1: Securitate

SM EN 17175:2020 91.140.40 30.04.2020

19 SM SR EN 416-2:2011 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, 
care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît 
cele casnice. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei

SM EN 17175:2020 97.100.20 30.04.2020

20 SM SR EN 777-4:2012 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, 
care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît 
cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate

SM EN 17175:2020 91.140.40 30.04.2020
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