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 Rotating electrical machines are the subject of international trade, 
european and national level which is achieved on the basis of a comprehensive 
portfolio of international standards, European and national bakery electric cars 
that can be produced, purchased, tested and inspected in accordance with this 
comprehensive technical documentation.  
 The national standards in the field of electrical rotary machines were 
pursued and updating their national standards which contain topics still without 
being addressed at international level and european level which are of interest 
to domestic producers in the production of licensed foreign or Romanian.   
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1. Context de standardizare european  

 
Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent 

cauzate de schimbările climatice şi de a depăşi criza economică. 
Managementul energie şi eficienţa energetică reprezintă o modalitate 
importantă prin care pot fi abordate provocările în cauză.  
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Acestea conduc la îmbunătăţirea securităţii aprovizionării cu 
energie a Uniunii Europene prin reducerea consumului de energie 
primară şi a importurilor de energie. Eficienţa energetică contribuie la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă şi, 
prin urmare, la atenuarea schimbărilor climatice.  

Trecerea la o economie mai eficientă din punct de vedere 
energetic ar trebui, de asemenea, să accelereze difuzarea soluţiilor 
inovatoare în plan tehnologic şi să îmbunătăţească competitivitatea 
industriei în Uniune, favorizând creşterea economică şi crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate în mai multe sectoare care au 
legătură cu eficienţa energetică. 

Comisia colaborează cu organismele de standardizare 
europene şi acordă mandate acestora de elaborare de standarde 
pentru stabilirea problemelor de protecţie a mediului şi reducere a 
gazelor cu efect de seră.  

Aceste standarde reflectă stadiul actual al tehnicii. Sunt utilizate 
şi luate în considerare în mod corespunzător standardele deja existente 
în domeniu sau în curs de elaborare.  

Astfel standardele de produs, pe lângă elaborarea 
caracteristicilor de performanţă funcţională, cerinţele de securitate, 
încercările şi măsurările acestora, trebuie să cuprindă şi aspecte legate 
de o utilizare raţională a energiei, a resurselor naturale, a substanţelor 
periculoase şi de gestionare a deşeurilor. 

 
Directivele care stau la baza noii abordări în proiectarea, 

fabricarea, utilizarea produselor electrice şi electronice sunt următoare: 
 
WEEE (2012/19/CE - Deşeuri de Echipamente Electrice şi 

Electronice) modificare a Directivei 2002/96/CE, 
 

RoHS (2011/65/CE - Directiva privind restricţionarea utilizării 
substanţelor periculoase în echipamente electrice şi electronice) 
modificare a Directivei 2002/95/EC,  

 

ErP (2009/125/CE - Directiva privind proiectarea ecologică 
aplicabilă produselor cu impact energetic) modificare a Directivei 
2005/32/EC(EuP) 

 
În anul 2012 ErP a fost modificată prin Directiva 2012/27/UE a 

Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 
2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. 
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2. CT 1 “Maşini electrice rotative” 
 
Maşinile electrice rotative reprezintă subiectul comerţului 

internaţional, european şi naţional care se realizează pe baza unui 
portofoliu cuprinzător de standarde internaţionale, europene şi 
naţionale referitoare la maşinile electrice rotative care pot fi produse, 
cumpărate, încercate şi verificate în conformitate cu această bază 
cuprinzătoare de documente tehnice.   

  

 Succesul cel mai mare al activităţii comitetelor tehnice CEI TC 
2, respectiv CLC TC2 şi comitetul tehnic naţional CT 1, cu participarea 
specialiştilor şi cercetătorilor din întreaga lume, cu un aport important al 
cercetătorilor români, este reprezentat de avarierea sau defectarea din 
ce în ce mai rară a maşinilor produse şi certificate în conformitate cu 
aceste standarde.  

  

 Mai mult de 99 % din produsele electrotehnice conţin maşinii 
electrice rotative şi mai mult de 50 % din energia electrică este 
convertită în energie mecanică prin intermediul motoarelor electrice.  

 Portofoliu de standarde este următorul: 
 
 CEI TC 2 - 68 publicaţii 
 CENELEC TC 2 - 57 publicaţii 
 Naţionale CT 1 – 89 publicaţii 

  
 Printre primele comitete tehnice de standardizare care au luat 

în considerare termenii de “eficienţă şi pierderi” a fost şi comitetul 
tehnic CEI TC 2 (CENELEC TC 2), corespondentul internaţional 
(european) al comitetului tehnic naţional CT 1 “Maşini electrice rotative”  

 

În anul 2012 au fost revizuite standarde naţionale pentru 
actualizarea caracteristicilor funcţionale în corelare cu actualul stadiu al 
tehnicii, cu urmărirea valorilor standardizate de tensiune, parametrilor 
de etichetare pentru domeniul maşinilor electrice rotative şi actualizarea 
stadiului tehnic pentru maşini electrice rotative speciale şi pentru 
metode de încercare.  

 
Aceste standarde sunt prezentate în continuare.  
  

 SR 881:2012, Motoare electrice trifazate. Puteri, tensiuni şi 
turaţii reprezintă forma revizuită a trei standarde anterioare care 
conţineau acelaşi tip de prevederi pentru trei categorii de motoare: 
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- motoare asincrone trifazate cu puteri de la 0,06 kW la 200 kW 

(STAS 881-88);  
- motoare asincrone trifazate cu puteri între 132 kW şi 2 000 kW  
 (STAS 6587-79), puterile între 132 kW şi 200 kW suprapunându-se 

cu STAS 881-88; 
- motoare sincrone trifazate cu puteri de la 110 kW la 1 600 kW  
- (STAS 6691-86). 

 
 Revizuirea a fost necesară pentru alinierea la prevederile 
actuale referitoare la valorile tensiunilor de alimentare şi ale seriilor de 
puteri recomandate în documentele normative CEI şi CENELEC. 
 

SR 1399:2012 Maşini electrice rotative. Glisiere. Dimensiuni se 
referă la partea mecanică a maşinilor electrice. Revizuirea a fost 
necesară pentru actualizarea trimiterilor la materialele din care sunt 
confecţionate piesele în cauză, materiale pentru care - faţă de ediţia din 
1974 - s-au modificat atât modul de notare şi cât documentele 
normative de referinţă (standardele de stat STAS fiind înlocuite în 
prezent cu standarde române SR).  

 

 SR 3528:2012 Plăcuţe indicatoare pentru maşini electrice 
rotative în care s-a actualizat ediţia anterioară a standardului pentru 
plăcuţele indicatoare ale maşinilor electrice a fost necesară pentru: 

 
 - punerea de acord a prevederilor referitoare la informaţiile pe 
care trebuie să le furnizeze respectivele plăcuţe cu cele mai recente 
indicaţii din normele CEI, respectiv EN, respectiv cu SR EN 60034-1 
Maşini electrice rotative Partea 30: Clase de randament pentru  
motoarele asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit, cu o singură 
turaţie (Cod IE); 
 - marcajul CE care trebuie amplasat obligatoriu pe plăcuţele 
indicatoare ale maşinilor electrice;  
 - marcarea randamentului şi a clasei de randament (cod IE) 
pentru motoarele care intră în domeniul SR EN 60034-30 Maşini 
electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de 
funcţionare, corelat cu prevederile directivelor europene referitoare la 
eficienţa energetică. 
 

Ediţiile noi ale SR 6968-1:2012, Motoare asincrone cu inele 
pentru instalaţii de ridicat şi transportat. Condiţii tehnice speciale şi SR 
6968-2:2012, Motoare asincrone cu inele pentru instalaţii de ridicat şi 
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transportat. Corelarea puterilor cu dimensiuni de montaj au fost impuse 
de actualizarea prevederilor şi numeroaselor referinţe la standarde 
naţionale care au fost înlocuite faţă de ediţiile din 1987, respectiv 1988.  

 
Plăcuţă indicatoare 

 

 
 

Faţă de ediţiile anterioare ca standarde de referinţă cu 
elaborare exclusiv naţională s-au mai păstrat doar standardele de 
încercări, respectiv cele din seria SR 9904, Maşini electrice rotative. 
Metode de încercare şi SR 7246, Motoare asincrone trifazate. Metode 
de încercare. 
  
 Restul standardelor menţionate reprezintă versiunea română a 
standardelor europene (EN şi HD) sau a Publicaţiilor CEI. 
 

SR 6991:2012, Maşini electrice rotative. Puteri şi dimensiuni 
standard. Ghid pentru aplicarea CEI 60072-1 (cu excepţia dimensiunilor 
din EN 50347) este complementar standardului SR EN 50347:2002 
Maşini asincrone trifazate de uz general cu dimensiuni şi puteri 
standardizate. Dimensiuni de carcase între 56 şi 315 şi de flanşe între 
65 şi 740 şi este considerat un ghid de aplicare a CEI 60072-1 în ceea 
ce priveşte indicaţiile suplimentare faţă de SR EN 50347. 

  
SR 7814:2012, Maşini electrice de curent continuu. Metode de 

verificare  

Această nouă ediţie a SR 7814:2012 s-a dovedit necesară 
pentru actualizarea atât a referinţelor la standarde naţionale care au 
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fost înlocuite faţă de ediţia din 1989 cât şi a unor termeni care au 
căpătat o altă formulare în decursul timpului. 

 
3. Concluzii 
 
■ În standardele naţionale în domeniul maşinilor electrice 

rotative s-a urmărit şi actualizarea standarde lor naţionale care conţin 
subiecte încă neabordate la nivel internaţional şi european care sunt de 
interes pentru producătorii autohtoni in fabricarea produselor româneşti 
sau cu licenţă externă.  
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