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„Viitorul științei, în special al științei în domeniul electric,  

este fără margini” 
 

[Vezi Raportul Congresului Internaţional în domeniul Eletric Vol. I, pag 32  (1904)]  

 
 
 

Viziunea 



 În anul 2006, IEC a sărbătorit 100 ani în calitate de lider global în elaborarea standardelor 
internaţionale în domeniul electric și electronic, precum și în alte domenii conexe.  

[http://www.iec.ch] 
  

 IEC are 60 de membri cu drepturi depline şi 23 de membri afiliaţi.  
[http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:5:0##ref=menu] 

 
 De peste 100 de ani, IEC a fost o importantă punte de legătură dintre activitatea de 

cercetare și dezvoltare a echipamentelor electrice și electronice, precum și a altor 
tehnologii asociate; şi procesul de elaborare a standardelor internaţionale, care contribuie 
la sporirea schimburilor comerciale în cadrul pieţelor globale și la promovarea intereselor 
economice ale națiunilor din întreaga lume. 
 

 Pentru vizualizarea structurii IEC accesați: 
[http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:63:0##ref=menu] 

 

IEC 



 Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) este o organizaţie-lider la nivel 
mondial care elaborează și publică standarde internaţionale în domeniul electric 
și electronic, precum și în alte domenii conexe. Aceste standarde internaționale 
servesc drept piloni de bază pentru elaborarea standardelor naționale, precum și 
ca documente de referință în cadrul licitațiilor și contractelor internaționale. 
 

 Prin intermediul membrii săi, IEC promovează cooperarea internațională pe toate 
segmentele care fac referire la standardizarea în domeniul electrotehnic și în alte 
domenii conexe, cum ar fi: evaluarea conformității cu prevederile standardelor în 
domeniul electric și electronic, precum și în alte domenii conexe. 

 

Misiunea 



 Standardele IEC acoperă întreg domeniul electrotehnologiilor, inclusiv: 
electronice, magnetice și electromagnetice, electroacustică, multimedia, 
telecomunicații, precum și producția și distribuirea energiei, precum și 
domenii conexe, inclusiv: terminologie și simboluri, compatibilitate 
electromagnetică, măsurare și performanță, fiabilitate, proiectare și 
dezvoltare, siguranță și aspecte de mediu. 
 

[Vezi http://www.iec.ch/about/mission-e.htm] 
 

 
 

Misiunea (continuare) 



 Îndeplinirea cerințelor pieței mondiale în mod eficient; 
 
 Asigurarea priorităţii şi a utilizării la maxim la nivel mondial a standardelor şi a 

schemelor de evaluare a conformităţii; 
 
 Evaluarea și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor care sunt acoperite de 

standardele IEC;  
 
 Stabilirea condițiilor pentru interoperabilitatea sistemelor complexe; 

 
 Creșterea eficienței proceselor industriale; 

 
 Aducerea unui aport substanțial la îmbunătățirea sănătății și securității umane; 

 
 Aducerea unui aport substanțial la protecția mediului. 
 

Obiective 



 IEC a creat o comunitate internațională care leagă toate națiunile, organizațiile naționale și 
internaționale de standardizare, care împărtășesc interese comune în ceea ce ține de 
aspectele legate de domeniul electric și electronic, precum și alte domenii conexe. 
 

 IEC colaborează îndeaproape cu partenerii săi internaţionali pentru a facilita elaborarea  
standardelor internaţionale, inclusiv cu: Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) și alte organizaţii regionale de 
standardizare, precum și cu alte organizații internaționale, inclusiv: Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS), Organizația Internaţională a Muncii (ILO) şi Comisia Economică a 
Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Consiliul International al Marilor Rețele Electrice 
(CIGRE), Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), Organizaţia Internaţională de 
Metrologie Legală (OIML) şi Uniunea Industriei de Electricitate (EUROELECTRIC). 
 

[Vezi http://www.iec.ch/about/partners/prtner-e.htm] 
 
 

Relații internaționale 



 
 În anul 2001, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) împreună cu Uniunea 

Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) și Comisia Electrotehnică Internațională 
(IEC) au instituit Organizaţia de Cooperare Mondială în Domeniul Standardizării 
(WSC), în vederea creării unei platforme comune, care are ca scop soluţionarea 
problemelor a celor trei organizaţii mondiale. 
 

 WSC nu este o organizaţie independentă şi nu are ca scop instituirea birocraţiei. 
Aceste trei organizații internaționale de standardizare interacționează  cu alte 
organisme, cum ar fi OMC, UNECE, Comisia Europeană și altele. 
 

 Rolul WSC este de a coordona politicile celor trei organizaţii de standardizare şi de a 
prezenta o poziție comună în fața organizațiilor menționate mai sus, a autorităților 
guvernamentale, a mediului de afaceri și a utilizatorilor de standarde, precum și în 
fața tuturor celor care prezintă interes față de standardele internaționale.  

 
 

 

Cooperarea mondială  
în domeniul standardizării 



 În anul  1904, viziunea fondatorilor IEC a fost că viitorul științei în 
domeniul electric este fără margini. Evenimentele din ultimii 100 de ani 
au dovedit că viziunea fondatorilor IEC a fost corectă. 
 

 În secolele următoare, IEC intenționează să continue explorarea și 
extinderea frontierelor nemărginite ale științei în domeniul electric și 
electronic, precum și în alte domenii conexe. Vă invităm să vă alăturați 
IEC. 

 

Viziunea IEC pentru secolul XXI 
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