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Mai multe informaţii?

@
Revista Standardizarea
http://www.asro.ro/?page_id=359

Facebook
https://www.facebook.com/rostandard/

Magazin ASRO
http://magazin.asro.ro/

ASRO website
www.asro.ro

Buletinul Standardizării
http://www.asro.ro/?page_id=277



Noi suntem ISO,  
Organizația Internațională 

de Standardizare

Noi suntem ASRO,  
Organismul Național  

de Standardizare

Noi suntem o organizație independentă, neguver-•	
namentală
Noi formăm o rețea globală de organisme •	
naționale de standardizare
Activitatea noastră este să elaborăm standarde •	
internaționale
Suntem coordonați de Secretariatul General de la •	
Geneva, Elveția
Suntem o organizație nonprofit: vânzarea stan-•	
dardelor  ne permite elaborarea lor într-un mediu 
neutru pentru a le putea menține și face altele noi
ISO furnizează o platformă pentru dezvoltarea in-•	
strumentelor practice pentru cooperarea cu toate 
părțile interesate

Noi suntem o organizație independentă, neguver-•	
namentală
Noi ne integrăm în rețeaua globală formată de •	
organismele naționale de standardizare membre 
ISO
Noi participăm la elaborarea standardelor •	
internaționale și europene și elaborăm standarde-
le române originale
Suntem o organizație nonprofit: vânzarea stan-•	
dardelor ne permite elaborarea lor într-un mediu 
neutru, independent și pe bază de consens 
ASRO colaborează în cadrul comitetelor tehnice cu •	
reprezentanții diferitelor părți interesate (industrie 
/servicii, universități, autorități, cercetare/dezvol-
tare, utilizatori etc.)

Observați că acronimul 
nostru nu este o abreviere 

a numelui nostru, ci o 
alegere deliberată?

“ISO” este derivat din 
cuvântul grecesc “isos” 
(egal), astfel încât să fie 
același în toate limbile.

163
membri

21 350
standarde internaţionale

100
noi standarde în fiecare luna

238
comitete tehnice

645 organizații
membri CT

17.700
adoptări de standarde 
europene și internaționale

158
comitete tehnice

29.946
standarde române din care

ISO

ASRO
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De ce avem nevoie de standarde  
pentru energie?

Pământul se încălzește cu o viteză fără precedent, în general datorită 
gazelor cu efect de seră  produse de activitatea omului, care aduc pagube 
climatului nostru. Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei 
regenerabile este esențială pentru satisfacerea cerințelor mondiale privind 
energia și în același timp contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor de carbon.  ISO lucrează prin rețeaua sa de membrii naționali și a  
aduce împreună expertiza internațională pe probleme de energie.

Standardele internaționale reprezintă 
consensul asupra soluțiilor concrete 
și a celor mai bune practici pentru 
eficiența energetică și energia 
regenerabilă

Standardele internaționale ajută 
organizațiile să-și reducă consumul 
de energie și să adopte tehnologii cu 
energie regenerabilă. De asemenea, 
asigură interoperabilitatea, 
încurajând trecerea la surse de 
energie regenerabilă și deschizând 
piețele pentru inovații care să 
facă față provocărilor energetice 
mondiale.

Standardele internaționale ne ajută 
să ne îndreptăm către „energie 
accesibilă și curată pentru toți“. 
unul din obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU din noul program al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor până 
în 2030

Producția mondială 
de energie este la cel 

mai înalt nivel de până 
acum și se așteaptă o 

creștere de

(Comisia Europeană, 2015)

30% 
până în 2030
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Cine beneficiază de standardele 
pentru energie?

Industria

Autorităţile de reglementare

Consumatorii

Standardele pot ajuta organizațiile, mici sau 
mari, să economisească energie și costuri, 
în timp ce se angajează în mod activ pentru 
sustenabilitate. Acestea le oferă un avantaj 
competitiv prin produse și procese care sunt 
mai eficiente energetic și mai prietenoase cu 
mediul.

Autoritățile de reglementare se pot baza 
pe standarde pentru soluții internaționale 
armonizate care sunt revizuite și 
îmbunătățite continuu. Acestea furnizează 
o bază tehnică solidă  pe care guvernele 
o pot utiliza pentru a atinge obiectivele și 
angajamentele naționale și internaționale 
privind energia.

Standardele internaționale ajută la realizarea 
unor scheme guvernamentale mai eficace și 
îmbunătățesc eficiența aparatelor electrice 
și altor surse de energie. Ele, de asemenea, 
ajută consumatorii să reducă consumul lor 
de energie și costurile, contribuind în același 
timp la obiectivele globale privind eficiența 
energetică.
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Ce sectoare de energie acoperă ISO

Construcții

Energie 
regenerabilă

IT și aparatură 
casnică

Transport

Produse și procese 
industriale

Generarea de energie

Energie eoliană

Hidrogen
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Ce standarde are ISO pentru energie?

Din cele 21.300 standarde internaționale, 
ISO are mai mult de 200 referitoare la 
eficiența energetică și energie regenerabilă 
cu multe altele în curs de elaborare.

Mai jos este prezentată o selecție a 
comitetelor tehnice ISO care elaborează 
standarde de energie:

Captarea și înmagazinarea 
carbonului

ISO/TC 265,•	  Captarea, transportul și 
înmagazinarea geologică a dioxidului de 
carbon (nu există corespondent național)

ISO elaborează standarde care facilitează 
utilizarea acestor tehnologii inovatoare ce 
constau în extragerea dioxidului de carbon 
(CO2) provenit din emisiile de la surse 
staționare mari și injectarea acestuia într-o 
structură geologică de înmagazinare în 
vederea eliminării în condiții de securitate.

Managementul energiei
ISO/TC 301,•	  Managementul energiei 
și economia de energie (corespondent 
național ASRO/CT 392 - Managementul 
energiei)

În plus față de ISO 50001 privind sistemele 
de management al energiei, cel mai utilizat 
standard referitor la energie în întreaga 
lume, ISO a elaborat și standarde referitoare 
la indicatori energetici, indicatori de 
performanță, măsurări, analize și verificări 
ale performanței energetice, metodologii 
pentru calculul economiilor de energie în 
proiecte, organizații și regiuni.

Cine elaborează 
standardele ISO?
Standardele internaționale (ISO) 
sunt elaborate de grupurile de 
experți din cadrul comitetelor 
tehnice (TC). Comitetele tehnice 
sunt formate din reprezentanți 
din industrie, organizații 
neguvernamentale, guverne și 
alte părți interesate care sunt 
nominalizate de organismele 
naționale de standardizare 
membre ISO. Fiecare TC tratează 
un subiect diferit; în sectorul 
energetic, de exemplu, sunt 
comitete concentrate pe 
măsurarea emisiilor de CO2, 
managementul energiei și 
proiectarea clădirilor după cum 
se detaliază mai jos.
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Clădiri
ISO/TC 163, •	 Performanța termică 
și utilizarea energiei în mediul 
construit 113 (corespondent național 
ASRO/CT 113 – Materiale pentru 
acoperișuri, izolații termice, fonice și 
pentru hidroizolații și ASRO/CT 281 
– Performanța termică a clădirilor și 
elementelor de construcție)

ISO/TC 205,•	  Proiectarea mediului de 
construcție (corespondent național 
CT 335 – Construcții imobiliare, 
performanța și durabilitatea 
construcțiilor)

Consumul de energie în clădiri atinge 
aproximativ 40% din energia totală 
primară utilizată în Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Europeană și este 
în creștere în întreaga lume datorită 
creșterii populației, a cerințelor pentru 
funcționalitate și a stilului de viață mult 
mai sedentar.
Există un număr de standarde care aju-
tă la construcția unor clădiri mult mai 
eficiente energetic, acoperind totul 
de la proiectarea întregii clădiri până 
la elementele individuale ale aceste-
ia. Acestea includ ISO 13153 (proiec-
tarea bazată pe economia de ener-
gie a gospodăriilor și clădirilor mici),  
ISO 52000 (performanța energetică în 
clădiri), ISO 23045 (evaluarea eficienței 
energetice a clădirilor noi în stadiu de 
proiect), ISO 13790 (calculul utilizării 
de energie pentru încălzire și răcire),  
ISO 16343 (Exprimarea performanței 
energetice în certificatele de perfor-
manță energetică pentru clădiri) și  
ISO 18292 (performanța energetică a 
sistemelor de ferestre)

ISO 50001 pentru 
managementul energiei
ISO 50001, Sisteme de 
management al energiei. Cerințe 
pentru utilizare, este unul din 
cele mai utilizate standardele 
din lume, cu aproximativ 12.000 
de certificări înregistrate în 2015, 
fără a menționa organizațiile 
care utilizează standardul fără 
a fi certificate. El furnizează 
organizațiilor un cadru recunoscut 
pentru elaborarea  unui sistem 
de management al energiei. Ca 
și alte standarde pentru sisteme 
de management, ISO 50001 
urmează procesul PDCA pentru 
îmbunătățire continuă.

Multe companii, mari și 
mici, au raportat numeroase 
beneficii furnizate de utilizarea 
standardului ISO 50001. 

Ca toate standardele 
internaționale, ISO 50001 este 
revizuit la fiecare cinci ani și noua 
versiune se va publica cel mai 
devreme în 2019.
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Managementul mediului
ISO/TC 207•	 , Managementul mediului 
(corespondent național ASRO/CT 323 - 
Managementul mediului)

ISO 14001 pentru managementul de mediu, 
ISO 14064 privind cuantificarea și raportarea 
gazelor cu efect de seră și ISO 14025 pen-
tru etichetele și declarațiile de mediu sunt 
doar câteva din multele standarde care ajută 
organizațiile să reducă impactul lor asupra 
mediului printr-o utilizare mai inteligentă a 
energiei.
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Tehnologia informaţiei
ISO/IEC JTC1/SC 39•	 , 
Sustenabilitatea pentru și prin 
tehnologia informației (nu există 
corespondent național)

Standardele care se referă la 
performanța tehnologiei informației 
și comunicațiilor (ICT) și la apara-
tele de uz casnic sunt elementele 
cheie în reducerea consumului de 
energie. Noua serie de standarde 
ISO/IEC 30134  are scopul definit  
de a face produsele ICT mai eficien-
te din punct de vedere energetic.
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Transport
ISO/PC 252•	 , Stații de alimentare 
cu gaz natural pentru vehicule 
(nu există corespondent 
național)

ISO/TC22/SC37•	 , Vehicule 
acționate electric (corespondent 
național ASRO/CT 333 – Vehicule 
electrice destinate circulației pe 
drumurile publice, cărucioare 
electrice)
ISO/TC 197•	 , Tehnologii pe bază 
de hidrogen (corespondent 
național ASRO/CT 78 – Vehicule 
rutiere)

Noile tehnologii fac progrese ra-
pide în reducerea consumului de 
energie  și a emisiilor poluante ale 

vehiculelor, dar încă este un drum 
lung de parcurs. Standardele ISO 
ajută la deschiderea  drumurilor că-
tre aceste tehnologii prin furnizarea 
instrumentelor pentru susținerea 
dezvoltării lor. Acestea includ stan-
darde cum ar fi ISO 8714 pentru 
măsurarea consumului de energie 
de referință pentru mașinile elec-
trice pentru transport de persoa-
ne, ISO 23274 pentru măsurarea 
emisiilor de gaze de eșapament și 
a consumului de carburant pentru 
vehiculele hibrid și ISO/TS 19880, 
care recomandă caracteristicile mi-
nime de securitate pentru stațiile 
de alimentare cu hidrogen.
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Produse și procese 
industriale

ISO/TC 117•	 , Ventilatoare 
(corespondent național ASRO/ 
CT 201 – Pompe și ventilatoare)
ISO/TC 115•	 , Pompe (corespondent 
național ASRO/CT 201 – Pompe și 
ventilatoare)
ISO/TC 184•	 , Sisteme automate și 
integrate (corespondent național 
ASRO/CT 23 – Măsurare, comandă 
și automatizare în procesele 
industriale)

ISO are standarde care cresc perfor-
manța și eficacitatea mașinilor și echi-
pamentelor, inclusiv a sistemelor de 
răcire și de aer condiționat, sistemelor 
automate, ventilatoarelor industriale, 
filtrelor de aer și multor altora.

Regenerabil
ISO/TC 180•	 , Energie solară 
(corespondent național ASRO/ 
CT 35 - Sisteme de conversie în 
energie electrică a energiei solare, 
energiei eoliene și a energiei 
valurilor și mareelor)
ISO/TC 238•	 , Biocombustibili solizi 
(corespondent național ASRO/ 
CT 360 – Caracterizarea deșeurilor 
și a nămolurilor)

ISO a publicat 45 de standarde pentru 
sistemele de energie  și biocombusti-
bili și anume standarde pentru gradul 
de performanță și metodele de încer-
care, încălzirea solară, panouri solare 
și biocombustibili solizi. Activitatea 
tehnică viitoare va acoperi colectoa-
rele termice solare și instrumentele 
pentru măsurarea radiației solare.
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Managemen-
tul energiei și 
economia de 

energie

Energie 
solară

Tehnologii 
pe bază de 
hidrogen

Performanța 
termică și 
utilizarea 

energiei în 
mediul construit

Proiectarea 
mediului de 
construcție

Sustenabilitatea 
pentru și prin 

tehnologia 
informației

Turbine de 
gaz
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ISO Website
www.iso.org

ISO Website section on energy 
www.iso.org/iso/energy

ISOfocus magazine
www.iso.org/isofocus

ISO videos
www.iso.org/youtube

Follow us on Twitter
www.iso.org/twitter

Join us on Facebook
www.iso.org/facebook

Join us on GooglePlus
www.iso.org/gplus

@

Mai multe informaţii?
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Asociaţia de Standardizare  
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Str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362, 
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e-mail: vanzari@asro.ro, 
marketing@asro.ro

Serviciu vânzări–abonamente: 
Tel: 021/316 77 25, 
Fax: 021/312 94 88
Serviciu Formare profesională: 
Tel/Fax: 0374 999 185

Simbolul de pe coperta broșurii provine 
din standardul internațional ISO 7000, 
Simboluri grafice pentru utilizarea pe 
echipamente. Simboluri înregistrate. 
Este utilizat pentru a identifica comanda 
sau indicatorul pentru energie electrică, 
sau pentru a identifica echipamentul 
acționat cu energie electrică. Disponibil 
pe Online Browsing Platform


