
 
O R D I N  

cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică  
“Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaŃii  

şi recunoaşterea conformităŃii acestora”  
  

nr. 56  din  26.06.2008 
  

Monitorul Oficial nr.122-124/358 din 11.07.2008 
  

* * * 
În conformitate cu art.14, 1) din Legea privind activitatea de reglementare tehnică şi art.37 

al Reglementării tehnice “Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaŃii şi 
recunoaşterea conformităŃii acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1274 din 23 
noiembrie 2007,  

ORDON:  
1. A aproba Lista standardelor conexe (conform anexei) la Reglementarea tehnică 

“Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaŃii şi recunoaşterea 
conformităŃii acestora”.  

2. A publica Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică “Echipamentele radio şi 
echipamentele terminale de telecomunicaŃii şi recunoaşterea conformităŃii acestora” în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova.  

3. A actualiza Lista standardelor conexe periodic, dar nu mai rar de o dată pe an.  
4. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui P.Şincariuc, directorul 

DGDSI.  
   
MINISTRUL DEZVOLT ĂRII INFORMA łIONALE Pavel BUCEAłCHI 

 
Chişinău, 26 iunie 2008.  

 

Nr.56.  

   
Aprobat  

prin Ordinul ministrului  
Dezvoltării InformaŃionale  

nr.56 din 26 iunie 2008  
   

Lista standardelor conexe  
la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente  

terminale de telecomunicaŃii şi recunoaşterea  
conformităŃii acestora”  

   
Nr. 
crt. 

Indice Titlul Articolul,  
Reglementării 
tehnice 

1. SM STB CEI 60950-
1:2008 

Echipamente pentru tehnologia informaŃiei. Securitate. Partea 1: 
CerinŃe generale 

Art.7 a) 

2. SM SR EN 60065:2003 Aparate electronice audio, video şi similare. CerinŃe de securitate Art.7 a) 
3. GOST 12.2.007.0-75 Sistemul standardelor securităŃii de muncă. Articole electrotehnice. 

CondiŃii generale de securitate 
Art.7 a) 



4. SM GOST R 
50009:2002 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor tehnice. 
Echipamente tehnice ale sistemelor de alarmă. CerinŃe şi metode de 
încercări 

Art.7 b) 

5. SM GOST R 
51317.4.2:2003 (CEI 
61000-4-2-95) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea la descărcări electrostatice. CerinŃe şi metode de încercări 

Art.7 b) 

6. SM GOST R 
51317.4.3:2003 (CEI 
61000-4-3-95) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea la câmpul electromagnetic de radiofrecvenŃă. CerinŃe şi 
metode de încercări 

Art.7 b) 

7. SM GOST R 
51317.4.4:2003 (CEI 
61000-4-4-95) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea la perturbaŃii de impulsuri cu durata de nanosecunde. 
CerinŃe şi metode de încercări 

Art.7 b) 

8. SM GOST R 
51317.4.6:2003 (CEI 
61000-4-6-95) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea faŃă de perturbaŃiile conditive induse de câmpurile 
electromagnetice de radiofrecvenŃe. CerinŃe şi metode de încercări 

Art.7 b) 

9. SM GOST R 
51317.4.11:2003 (CEI 
61000-6-1-97) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea la variaŃii dinamice ale tensiunii de alimentare cu energie 
electrică. CerinŃe şi metode de încercări 

Art.7 b) 

10. SM GOST R 
51317.6.1:2003 (CEI 
61000-6-1-97) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea la perturbaŃii electromagnetice ale echipamentelor tehnice 
utilizate în zone locative, comerciale şi de producŃie cu consum de 
energie mic. CerinŃe şi metode de încercări 

Art.7 b) 

11. SM GOST R 
51317.6.4:2003 (CEI 
61000-6-4-97) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Emisie de 
perturbanŃi de la echipamente tehnice utilizate în zone industriale. 
Norme şi metode de încercări 

Art.7 b) 

12. SM GOST R 
50765:2005 

Echipament de radioreleu. Clasificare. Parametrii de bază ai circuitelor 
interfeŃei 

Art.8 

13. GOST 30334-95 Compatibilitatea electromagnetică a maşinilor electronice de calcul 
personale. Stabilitatea la perturbaŃii electromagnetice. CerinŃe tehnice 
şi metode de încercări 

Art.7 b) 

14. GOST 30338-95 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului radioelectronic. 
InstalaŃii de radioemisiune de toate categoriile şi destinaŃiile de 
aplicare în economia naŃională. CerinŃe faŃă de abaterile limită ale 
frecvenŃei. Metode de măsurare şi control 

Art.7 b) 

15. GOST 30428-96 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. PerturbaŃii 
industriale de la aparatura de telecomunicaŃie prin fir. Norme şi 
metode de încercare 

Art.7 b) 

16. GOST 30429-96 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. PerturbaŃii 
industriale de la utilajul şi aparatura care se instalează în comun cu 
dispozitivele de radiorecepŃie de serviciu cu destinaŃie civilă. Norme şi 
metode de încercări 

Art.7 b) 

17. GOST 30804.4.5-2002 
(CEI 61000-4-5:1995) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Stabilitatea la perturbaŃii de impulsuri cu durată de microsecunde de 
energie înaltă. CerinŃe şi metode de încercări 

Art.7 b) 

18. GOST 30805.11-2002 
(CISPR 11:1997) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. PerturbaŃii 
radioelectrice industriale de la echipamente de înaltă frecvenŃă 
industriale, ştiinŃifice, medicale şi de uz casnic. Norme şi metode de 
încercări 

Art.7 b) 

19. GOST 30882-2002 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Echipament al reŃelei de distribuŃie a sistemelor de recepŃie ale 
televiziunii şi radiodifuziunii. Norme de perturbaŃii electromagnetice, 
cerinŃe pentru imunitate la perturbaŃii şi metode de încercări 

Art. 7 b) 

20. GOST 30805.22-2002 
(CISPR 22:1997) 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. PerturbaŃii 
radioelectrice industriale de la echipamente pentru tehnologia 
informaŃiei. Norme şi metode de încercări 

Art.7 b) 

21. GOST 22505-97 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. PerturbaŃii 
radio industriale de la receptoarele de radiodifuziune, televizoare şi alt 
aparataj radioelectronic de uz casnic. Norme şi metode de încercări 

Art.7 b) 

22. GOST 28279-89 Compatibilitatea electromagnetică a instalaŃiei electrice al 
automobilului şi aparatură radioelectrică. Norme şi metode de 

Art.7 b) 



încercări 
23. GOST 29280-92 (CEI 

1000-4-91) 
Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Încercări 
de imunitate la perturbaŃii. Principii generale 

Art.7 b) 

24. GOST 16842:2002 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Perturbări 
radio industriale. Metode de încercări ale surselor industriale de 
perturbaŃii radio 

Art.7 b) 

25. SM GOST R 
50607:2006 

Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. 
Echipament electric pentru autovehicule. PerturbaŃii de la descărcările 
electrostatice. CerinŃe şi metode de încercare 

Art.7 b) 

26. GOST 11216-83 ReŃele de distribuŃie ale sistemelor de recepŃie de radioteleviziune. 
Parametri de bază, cerinŃe tehnice de calitate, metode de măsurare şi 
încercări 

Art.7 b) 

27. GOST 5237-83 Aparataj de electrocomunicaŃie. Tensiune de alimentare şi metode de 
măsurare 

Art.9 b) 

28. GOST 20768-75 Aparataj de transmisie de date. Dispozitiv de apel automat de tip 
UAV-TLF. Tipuri şi parametri de bază 

Art.9 a)  
Art.9 b) 

29. GOST 30170-96 Sisteme de radiocomunicaŃie cu utilizarea semnalelor cu caracter de 
zgomot. CerinŃe generale 

Art.8 

30. GOST 13420-79 EmiŃătoare pentru radiocomunicaŃie magistrală. Parametri de bază, 
cerinŃe tehnice şi metode de măsurare 

Art.8 

31. GOST 13924-80 EmiŃătoare staŃionare de radiodifuziune. Parametri de bază, cerinŃe 
tehnice şi metode de măsurare 

Art.8 

32. GOST 14663-83 Receptoare de radiocomunicaŃie magistrală a gamei hectometrice-
decametrice de unde. Parametri, cerinŃe tehnice generale şi metode de 
măsurare 

Art.8 

33. GOST 20532-83 RadioemiŃătoare de televiziune cu gamele I-V. Parametri de bază, 
cerinŃe tehnice şi metode de măsurare 

Art.8 

34. SM SR CEI 60728-
1+A1+A2:2004 

ReŃele de distribuŃie prin cablu. Partea 1: Sisteme destinate în principal 
semnalelor de radiodifuziune sonoră şi televiziune şi care funcŃionează 
între 30 MHz şi 1GHz 

Art.7 b) 

35. GOST 12252-86 StaŃii de radio cu modulaŃie unghiulară ale serviciului terestru mobil. 
Tipuri, parametri de bază, cerinŃe tehnice şi metode de măsurare 

Art.8 

36. GOST 22579-86 StaŃii de radio cu modulaŃie cu bandă laterală unică ale serviciului 
terestru mobil. Tipuri, parametri de bază, cerinŃe tehnice şi metode de 
măsurare 

Art.8 

37. GOST 7845-92 Sistem de radioteleviziune. Parametri de bază. Metode de măsurare Art.8 
38. GOST 18633-80 Sistem de radiodifuziune stereofonică. Parametri de bază Art.8 
39. GOST 30786-2001 Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului radioelectronic. 

InstalaŃii de radioemisiune pentru utilizarea în economia naŃională. 
CerinŃe pentru radiaŃii radioactive secundare. Metode de măsurare şi 
control 

Art.8 

40. GOST 26557-85 Semnale de transmisie de date recepŃionate prin canale de 
telecomunicaŃie. Parametri energetici 

Art.8 

41. GOST 26886-86 JoncŃiuni ale canalelor digitale de transmisie şi canalelor de grup ale 
reŃelei primare EASS. Parametri de bază 

Art.9 a) 

42. GOST 26315-84 Echipamentul canalelor liniare şi de grup al sistemelor de transmisie 
cu multiplexare prin repartiŃie în frecvenŃă. Nivele relative nominale 
ale semnalelor de transmisie şi impedanŃele de intrare şi de ieşire în 
punctele de conexiune reciprocă 

Art.9 a) 

43. GOST 28449-90 Centrale telefonice automate. CerinŃe generale privind interacŃiunea 
centralelor telefonice automate electronice cu cele coordonative 

Art.9 a) 

44. GOST 27763-88 Structura ciclurilor semnalelor digitale de grup ale reŃelei primare a 
sistemului unic computerizat de comunicaŃie. CerinŃe şi norme 

Art.9 a) 

45. GOST 27908-88 JoncŃiuni ale sistemelor digitale cu fibre optice de transmisie ale reŃelei 
EASS. Nomenclatura şi parametri de bază 

Art.9 a) 

46. GOST 27285-87 ReŃea de telecomunicaŃii digitală integrală. Parametri de racordare a 
sistemelor de comutare cu sistemele de transmisie digitale 

Art.9 a) 

47. GOST 28384-89 Centrale telefonice. Parametrii semnalelor acustice informaŃionale de Art.9 a) 



frecvenŃă vocală 
48. GOST 7153-85 Aparate telefonice de uz general. CondiŃii tehnice generale Art.9 b) 
49. GOST 23504-79 Semnale de informaŃie facsimil ce intră în canale de frecvenŃă vocală. 

Parametri energetici şi metode de măsurare 
Art.9 b) 

50. GOST 22937-78 Circuite locale bipolare ale sistemelor de legătură telegrafică şi de 
transmisie de date. Tipuri şi parametri de bază 

Art.9 a) 

51. GOST 25007-81 JoncŃiune a aparatajului de transmisie de date cu canalele de 
comunicaŃie ale sistemelor de transmisie cu multiplexare prin repartiŃie 
în frecvenŃă. Parametri de racordare de bază 

Art.9 a) 

52. GOST 27232-87 JoncŃiune ale aparatajului de transmisie de date cu liniile în buclă 
închisă. Parametri de bază 

Art.9 b) 

53. GOST 17422-82 Sisteme de transmisie de date. Viteze de transmisie de date şi 
parametri de bază ale codurilor ciclice cu imunitate la perturbaŃii 

Art.9 b) 

54. GOST 20855-83 Echipamente de conversiune a semnalelor ale aparatajului de 
transmisie a datelor pentru canale comutatoare şi necomutatoare de 
frecvenŃă vocală. Tipuri şi parametri de bază 

Art.9 b) 

55. GOST 28675-90 Dispozitive de conversiune a semnalelor ale aparatajului de transmisie 
de date pentru funcŃionare prin canalul digital de bază cu viteza 64 
kbit/s. Tipuri şi parametri de bază 

Art.9 b) 

56. GOST 23675-79 Circuitele joncŃiunii S2-IS ale sistemului de transmisie a datelor. 
Parametrii electrici 

Art.9 b) 

57. GOST 28324-89 ReŃele de distribuŃie ale sistemelor de recepŃie de televiziune şi 
radiodifuziune. Clasificarea sistemelor de recepŃie. Parametri de bază 
şi cerinŃe tehnice 

Art.7b) 

58. GOST 26567-85 Convertizoare de energie electrică cu semiconductoare. Metode de 
încercări 

Art.9 b) 

59. GOST 12177-79 Cabluri, conductoare şi cordoane. Metode de control al construcŃiilor Art.9 b) 
60. GOST 27893-88 Cabluri de telecomunicaŃie. Metode de încercări Art.9 b) 
61. GOST 26416-85 Agregate de alimentare neîntreruptă pentru tensiunea de pînă la 1 kV. 

CondiŃii tehnice generale 
Art.9 b) 

62. GOST 10971-78 Cabluri coaxiale magistrale cu perechi tip 2,6/9,4 şi 2,6/9,5. CondiŃii 
tehnice. 

Art.9 b) 

63. GOST 22498-88 Cabluri telefonice urbane cu izolare de polietilenă în înveliş de masă 
plastică. CondiŃii tehnice 

Art.9 b) 

64. GOST 18690-82 Cabluri, conductoare, cordoane şi armătură de cablu. Marcare, 
ambalare, transport şi depozitare 

Art.9 b) 

65. GOST 26415-85 Cordoane de curenŃi slabi. CondiŃii tehnice generale Art.9 b) 
66. GOST 8810-81 Prize şi furci telefonice. CondiŃii tehnice Art.9 b) 
67. GOST 27174-86 (CEI 

623:83) 
Acumulatoare şi baterii de acumulatoare alcaline nichel-cadmiu 
neetanşe cu capacitatea pînă la 150 A·h. CondiŃii tehnice generale 

Art.9 b) 

68. GOST 26881-86 Acumulatoare cu plumb staŃionare. CondiŃii tehnice generale Art.9 b) 
69. GOST 3345-76 Cabluri, conductoare şi cordoane. Metode de determinare a rezistenŃei 

electrice a izolaŃiei 
Art.9 b) 

70. GOST 7229-76 Cabluri, conductoare şi cordoane. Metode de determinare a rezistenŃei 
electrice a vinelor şi firelor conductoare 

Art.9 b) 

71. GOST 2990-78 Cabluri, conductoare şi cordoane. Metode de încercare la tensiune Art.9 b) 
72. GOST 27893-88 Cabluri de telecomunicaŃie. Metode de încercări Art.9 b) 
73. GOST 15125-92 Cabluri de telecomunicaŃii simetrice de înaltă frecvenŃă cu izolaŃie 

cordo-polistirenică. CondiŃii tehnice 
Art.9 b) 

  
  

 


