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De ce avem nevoie de 
standarde ISO pentru energie?

ISO își realizează prerogativele prin rețeaua 
sa națională de membri, astfel acumulând 
toată informația necesară pentru o expertiză 
internațională privind energia. 

Standardele ISO reprezintă consensul 
asupra soluțiilor concrete și celor mai bune 
practici pentru eficiența energetică și energie 
regenerabilă.

Standardele ISO ajută organizațiile să reducă 
consumul de energie și să implementeze tehnologii 
de energie regenerabilă. De asemenea, acestea 
asigură interoperabilitatea, ceea ce încurajează 
tranziția la surse de energie regenerabilă, 
deschiderea piețelor pentru inovații care fac față 
provocărilor energetice globale.

Standardele ISO pentru energie contribuie la 
ascensiunea privind „energia accesibilă și ecologică 
la nivel mondial”, acesta fiind unul dintre Obiectivele 
de dezvoltare ale Organizației Națiunilor Unite pentru 
Sustenabilitate, susținând procesul de îmbunătățire 
a nivelului de trai până în anul 2030.

Peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume nu au acces la electricitate, 
în situația când producția mondială de energie se află la cel mai înalt nivel și 
este în continuă creștere. Conform calculelor, până în 2030 se așteaptă o 
creștere de 30% a producerii energiei. Activitățile întreprinse de omenire au 
dus creșterea încălzirii globale, aceasta fiind consecința emisiilor exagerate 
de gaze în atmosferă, fapt care provoacă schimbări climatice semnificative. 
Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie sunt esențiale pentru a 
contribui la atingerea obiectivelor globale de reducere a emisiilor de carbon.

* United Nations 2018 : www.un.org/sustainabledevelopment/energy

https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy


Cine beneficiază de standardele 
ISO pentru energie?

Industrie

Autorități de 
reglementare

Consumatori

Standardele ISO contribuie la reducerea 
consumului de energie și a cheltuielilor, prin 
conformarea regulilor de sustenabilitate. Acestea 
oferă un avantaj competitiv prin produse și 
procese care sunt mai eficiente din punct de 
vedere energetic și mai prietenoase cu mediul.

Autoritățile de reglementare se pot baza pe 
standardele ISO pentru soluții armonizate la 
nivel internațional, care sunt revizuite și 
îmbunătățite continuu. Acestea oferă o bază 
tehnică sigură pe care guvernele o pot utiliza 
pentru a atinge obiectivele naționale și 
internaționale privind consumul de energie.

Standardele ISO contribuie la realizarea schemelor 
guvernamentale eficiente și la îmbunătățirea 
eficienței aparatelor electrice și a altor surse de 
energie. De asemenea, îi ajută pe consumatori să își 
reducă consumul de energie și cheltuielile, 
contribuind la atingerea obiectivelor globale 
privind eficiența energetică.
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Ce sectoare energetice acoperă ISO?

Construcții

Energia regenerabilă

IT și 
electrocasnice

Transport

Industria produselor și 
proceselor 

Generarea de energie electrică

Energie eoliană 

Hidrogen
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Cine elaborează 
standardele ISO?

Standardele ISO sunt elaborate 
de către grupuri de experți din 
cadrul comitetelor tehnice (CT). 
CT sunt formate din 
reprezentanți din industrie, 
organizații nonguvernamentale, 
guverne și alte părți interesate. 
Fiecare CT tratează un subiect 
diferit;  sectorul energetic, de 
exemplu, sunt comitete axate pe 
măsurarea emisiilor de CO2, 
managementul energiei și 
proiectarea clădirilor și altele. 

Ce standarde pentru energie are ISO?

Dintr-un total de peste 22 000 de standarde internaționale, 
ISO are mai mult de 200 referitoare la eficiența energetică și 
energia regenerabilă, multe altele fiind în proces de 
elaborare.

Mai jos vă prezentăm câteva standarde 
ISO pentru energie:

Captarea și stocarea carbonului

ISO a publicat o serie de standarde care 
facilitează utilizarea tehnologiilor 
inovatoare, ce constau în extragerea 
emisiilor de dioxid de carbon (CO2) din 
zonele cu emisii sporite și stocarea lor 
geologică pentru a asigura eliminarea fără 
consecințe.
• ISO/TC 265 Captarea dioxidului de carbon.

Transport și depozitare geologică

Managementul energiei

Pe lângă ISO 50001 privind sistemele de 
management al energiei (a se vedea caseta 
de mai jos),cel mai utilizat standard privind 
energia, ISO a dezvoltat și standarde 
referitoare la indicatorii de performanță 
energetică, măsurări, analize și verificări ale 
performanței energetice, precum și 
metodologii pentru calculul economiilor de 
energie în proiecte, organizații și regiuni.
• ISO/TC 301 Managementul energiei și economii 

de energie

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=648607
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=648607
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=6077221
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=6077221
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ISO 50001 pentru managementul energiei

ISO 50001:2018 Sisteme de management al energiei. Cerințe cu ghid de 
utilizare este unul dintre cele mai utilizate standarde ISO, cu peste 20 
000 de certificări înregistrate numai în anul 2016 (în creștere cu 70% 
față de 2015). Standardul oferă organizațiilor un cadru recunoscut 
pentru dezvoltarea unui sistem eficient de management al energiei. 

Managementul mediului

ISO 14001 pentru managementul mediului, ISO 14064 privind 
cuantificarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și ISO 
14025 privind etichetele și declarațiile de mediu sunt doar câteva 
dintre multele standarde care ajută organizațiile să reducă impactul 
asupra mediului prin utilizarea inteligentă a energiei.

• ISO/TC 207 Managementul mediului

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54808
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Clădiri

Consumul de energie în clădiri 
reprezintă peste 20% din 
consumul total de energie primară 
la nivel mondial. ISO a elaborat o 
serie de standarde, care contribuie 
la sporirea numărului clădirilor ce 
utilizează energia eficient. Aceasta 
include familia de standarde ISO 
52000, care necesită o abordare 
holistică în vederea îmbunătățirii 
performanței energetice a 
clădirilor și conține metode de 
evaluare a performanței energiei 
primare total utilizate pentru 
încălzire, răcire, iluminare, 
ventilare, apă fierbinte, astfel 
oferind suportul necesar pentru a 
proiecta și construi  noi clădiri 
mult mai eficiente din punct de 
vedere energetic.

• ISO/TC 163 termic performanța ș utilizarea
energiei în mediul construit

• ISO/TC 205 Clădire proiectarea mediului

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53476
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53476
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53476
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54740
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54740
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778816305783	
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778816305783	
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Tehnologia informațională
Standarde care se referă la performanța 
tehnologiilor informaționale și comunicațiilor 
(TIC) și la aparatele de uz casnic sunt 
elemente-cheie în reducerea consumului de 
energie. Noua serie de standarde ISO/IEC 
30134, elaborate împreună cu Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC), tind spre 
a face produsele TIC mai eficiente din punct 
de vedere energetic.

• ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustenabilitate pentru 
tehnologia informației

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=654019
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=654019
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Transport

Noile tehnologii înregistrează progrese în 
reducerea consumului de energie și poluarea 
mediului în urma emisiilor vehiculelor. 

Acestea includ standarde precum ISO 16923 
și ISO 16924 pentru proiectarea și operarea 
stațiilor care distribuie gazul natural 
comprimat pentru vehicule și gazul lichefiat 
ISO 8714 pentru măsurarea consumului de 
energie de referință pentru autoturisme 
electrice și ISO 23274 pentru măsurarea 
emisiilor de gaze de eșapament și al 
consumului de combustibil pentru vehiculele 
hibrid. 

Un alt document conex este ISO/TS 19880, 
o specificație tehnică care contribuie la 
sporirea siguranței pentru stațiile de 
alimentare cu hidrogen.
Seria ISO 6469 oferă specificații de 
siguranță pentru energia regenerabilă, 
sisteme de depozitare pentru autoturisme 
electrice. 

• ISO/TC 22/SC 37 vehicule cu propulsie electrică 

• ISO/TC 197 Tehnologii de hidrogen

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=5391154
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=5391154
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54560
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Produse și procese 
industriale
ISO are o serie de standarde care 
contribuie la creșterea performanței și 
eficacitatea mașinilor și 
echipamentelor, inclusiv a sistemelor 
de răcire și de aer condiționat, 
sistemelor automate, ventilatoarelor 
industriale, echipamentelor de 
curățare a aerului și gazelor.

• ISO/TC 115 Pompele

• ISO/TC 117 Fanii

• • ISO/TC 184 Sisteme de automatizare și integrare

Energie regenerabilă

ISO a publicat peste 50 de standarde 
privind sistemele de energie solară, 
biocombustibili, standarde de 
performanță, evaluări și metode de 
încercare, încălzire solară, panouri solare 
și biocombustibili solizi. În viitor 
activitatea comitetelor tehnice va acoperi 
lucrările de colectare a energiei solare și 
aspecte ce țin de securitatea 
biocombustibililor solizi - pelete. 

• ISO/TC 180 Energie solara

• ISO/TC 238 Biocombustibili solizi

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=51766
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=51820
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54110
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54110
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54018
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=554401




http://gotoi.so/isosymbols
http://www.iso.org



