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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 12467+A1:2017 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produs şi metode 
de încercare

SM EN 12467+A2:2018 91.100.40 31.01.2020

2 SM EN 12697-26:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 
asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate

SM EN 12697-26:2018 93.080.20 31.12.2018

3 SM CEN/TS 12697-50:2016 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 50: Rezistenţă 
la abraziune

SM CEN/TS 12697-50:2018 93.080.20 05.10.2018

4 SM EN 13476-2:2017 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru 
branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune, îngropate. 
Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi de policlorură de 
vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă 
(PE). Partea 2: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă 
interioară şi exterioară netedă şi pentru sistem, Tip A

SM EN 13476-2:2018 93.030 31.10.2018

5 SM EN 13476-3+A1:2017 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru 
branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune, îngropate. 
Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi de policlorură de 
vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă 
(PE). Partea 3: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă 
interioară netedă şi suprafaţă exterioară profilată şi pentru 
sistem, Tip B

SM EN 13476-3:2018 93.030 31.10.2018

6 SM SR EN 13497:2013 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. 
Determinarea rezistenţei la impact a sistemelor compozite de 
izolare termică la exterior (ETICS)

SM EN 13497:2018 91.100.60 31.03.2019

7 SM SR EN 15254-5:2012 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă 
la foc. Pereţi neportanţi. Partea 5: Panouri metalice tip 
sandviş pentru construcţii

SM EN 15254-5:2018 13.220.50 91.060.10 31.10.2018

8 SM EN ISO 16283-2:2017 Acustică. Măsurarea în situ a izolării acustice a clădirilor şi a 
elementelor de construcţii. Partea 2: Izolarea la zgomot de 
impact

SM EN ISO 16283-2:2018 91.060.30 91.120.20 28.02.2019
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