
Standarde romane ce adopta standarde europene  pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității
în sprijinul regulamentelor 765/2008, 1221/2009, 2018/2067, 
enumerate în Anexa II la decizia 2020/1835 a comisiei din JO L 408 / 2020-12-04 al UE
Nr. IndicativSR IndicativEN Titlu

1 SR EN ISO 14064-1:2019 EN ISO 14064-1:2019 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru 
cuantificarea şi raportarea emisiilor şi a cantităţilor îndepărtate de gaze cu efect de 
seră

2 SR EN ISO 14064-2:2019 EN ISO 14064-2:2019 Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificații și ghid, la nivel de proiect, pentru 
cuantificarea, monitorizarea și raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătățirii 
gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră

3 SR EN ISO 14064-3:2019 EN ISO 14064-3:2019 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificații și ghid pentru verificarea și validarea 
declarațiilor referitoare la gaze cu efect de seră

4 SR EN ISO 15195:2019 EN ISO 15195:2019 Medicină de laborator. Cerințe referitoare la competența laboratoarelor de etalonare 
care utilizează proceduri de măsurare de referință

5 SR EN ISO/IEC 17029:2020 EN ISO/IEC 17029:2019 Evaluarea conformității. Principii generale și cerințe pentru organismele de validare 
și de verificare

Standarde romane ce adopta standarde europene pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității
în sprijinul regulamentelor 765/2008, 1221/2009, 2018/2067, enumerate în Anexa III la decizia 2020/1835 a comisiei din JO L 408 / 2020-12-04 al UE
care se retrag din JO al UE sau care nu mai pot fi folosite fara noile amendamente sau erate ale acestora începând cu datele din tabel

Nr. Indicativ SR Indicativ EN Titlu standard
Data 
retragerii

1

SR EN ISO 14064-1:2012 EN ISO 14064-1:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru 
cuantificarea şi raportarea emisiilor şi a cantităţilor îndepărtate de gaze cu efect de 
seră

01.07.2022

1

2

SR EN ISO 14064-2:2012 EN ISO 14064-2:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificaţii şi ghid, la nivel de proiect, pentru 
cuantificarea, monitorizarea şi raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătăţirii 
gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră

01.07.2022

3
SR EN ISO 14064-3:2012 EN ISO 14064-3:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea 

declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră
01.07.2022

4
SR EN ISO 15195:2004 EN ISO 15195:2003 Medicină de laborator. Cerinţe referitoare la laboratoare care execută măsurări de 

referinţă
01.07.2022

5
SR EN ISO/IEC 17025:2005 EN ISO/IEC 

17025:2005/AC:2006
Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări 01.07.2021

SR EN ISO/CEI 
17025:2005/AC:2007

EN ISO/IEC 
17025:2005/AC:2006

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări 01.07.2021


