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Activitatea de standardizare

Activitatea de standardizare se 

desfășoară în comitetele

tehnice din cadrul organizațiilor 

de standardizare :

 internaţionale: ISO, IEC

Europene CEN,

CENELEC, ETSI

 organisme naţionale de 

standardizare - ASRO
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ARO CT 397

ISO/TC 268

Dezvoltare

sustenabilă
ASRO CT 6

ETSI/Smart M2M

Comunicaţii M2M

Infrastructură 

IoT

ASRO CT  140

IEC/TC 57

CLC/TC 57

Teleconducere

ASRO CT 208

ISO/IEC JTC 1

Tehnologia 

informaţiilor

ASRO CT  167

IEC/PC118

Interfaţa utilizator -

reţea inteligentă
ASRO CT 281

ISO/TC 163

Performanţa 

energetică

a clădirilor

ASRO CT  335

ISO/TC 59

Construcţii

ASRO CT 345

ISO/TC 204

Transport

inteligent

ASRO CT 392

ISO/TC 301

Managementul

Energiei

ASRO CT  376

ISO/TC 223

Securitate 

societală

Eficiență

energetică



Coordonarea activităților 

pentru tehnologii nepoluante și eficiență energetică

Standardizarea necesită o colaborare strânsă între părțile interesate:

 Cercetare & Inovare & Proiectare,

 Autorități - Reglementare,

 Industrie: echipamente performante

 Industria energetică - centrale bazate pe surse energetice regenerabile
“Smart Grids”

 Industria automobilelor – Eficiență energetică în transporturi  
(integrarea vehiculelor electrice);

Mediul academic, organisme de certificare etc.

http://www.google.ro/url?url=http://energielive.ro/investitiile-in-energia-eoliana-din-romania-evaluate-la-peste-1-miliard-de-euro-in-2010/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WB3_U_3bC8esPcTTgLAB&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNESBV3lGL_BV5AxpVN5rexKtBRqFA
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• Dezvoltarea și implementarea

tehnologiilor privind sursele de

energie regenerabile contribuie la 

dezvoltare durabilă

• Stabilirea și îndeplinirea obiectivelor 

pentru sustenabilitate prin

managementul energiei

• STANDARDUL SR EN ISO 50001 

este un instrument strategic care 

ajută organizațiile să pună în

practică un sistem de management 

al energiei și să utilizeze energia

mai eficient



CEN/CENELEC/ETSI 

Smart Metering

Coordination Group

CEN/CENELEC/ETSI 

Smart Grid 

Coordination Group

ASRO/CT 392 “Managementul Energiei” – Eficiență energetică

EUROPEAN

CEN/CENELEC 

Sector Forum 

Energy 

Management

Smart  and Sustainable  

Cities and Communities;   

Eco design

Coordination Groups



SR EN ISO 50001- Sistem de management al energiei

Cerințe și ghid de utilizare



Sistem de management al energiei  SR EN ISO 50001

Eficiență energetică

31.03.2015 9
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ASRO/CT 238 ,,Performanţe şi comenzi automate 

ale aparatelor de uz casnic şi utilizare similară”

Standarde:

135 SR EN

SR EN 50229 - Maşini electrice de spălat şi uscat rufe 

de uz casnic - Metode de măsurare a performanţelor

SR EN 50193 - Încălzitoare de apă electrice 

instantanee 

SR EN 50440 - Eficienţa aparatelor electrice de încălzit 

apă cu acumulare şi metode de încercare

SR EN 50559 - Încăzire electrică a încăperilor, încălzire 

prin pardoseală, caracteristici de performanţă



Standardizare standarde

•Proiectare

•Industrie

•Servicii

•Certificare

•Reglementări

•Negociere contracte

•Achiziții publice

•Cercetare, inovare etc.
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Concluzii  Recomandări

➢ PARTICIPAREA SPECIALIȘTILOR           

firmelor producătoare de echipamente și ai 

companiilor din domeniul energiei, în 

CALITATE DE MEMBRI AI COMITETELOR 

TEHNICE ROMÂNE, pentru elaborarea 

proiectelor de standarde naționale, europene 

și internaționale

➢ DESEMNAREA EXPERȚILOR ROMÂNI                       

în grupurile de lucru ale comitetelor tehnice 

europene și internaționale pentru elaborarea 

standardelor de interes (analiza “studiilor de 

caz” relevante prin abordare sistematică)
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Concluzii  Recomandări
➢ APLICAREA STANDARDELOR ROMÂNE (SR EN, SR EN ISO, 

SR EN IEC, SR ...) asigură sustenabilitatea infrastructurilor din 

cadrul comunităților 

➢ Achiziționarea și implementarea standardelor
de către părțile interesate asigură optimizarea performanţelor
sistemelor și îmbunătățirea eficienței energetice în toate 
domeniile (”smart grids”, “smart cities” inclusiv la utilizatorii 
finali - consumatorii casnici şi industriali) 

➢ ASRO oferă peste 35000 de standarde române 
(europene/internaţionale adoptate): http://www.asro.ro/
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http://www.asro.ro/


Mulțumim pentru atenție !

Echipa ASRO
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