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STANDARDS SUPPORTS THE ENERGY MANAGEMENT
SISTEMS AND THE RENEWABLE ENERGY SOURCES
USING POTENTIAL ENERGY OF THE WATER – Part I
Renewable energy and energy efficiency of the industrial systems are
two main objectives that lead to improve security of supply and to reduce the
primary energy consumption.
The technical committees are structured on the technical
standardization profile, regarding security requirements, measurement
techniques, attempts to reception and automation systems (based on a uniform
terminology) to obtain electricity using the energy of water in the hydraulic
turbine and the energy of the tidal and the waves.
The Energy management and the energy strategy improve energy
efficiency and reduce energy consumption. This paper presents European and
International standardization activity regarding these fields.
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1. Introducere
Standardele joacă un rol important în cadrul schimburilor
comerciale, în susţinerea legislaţiei şi reglementărilor, în protecţia
mediului, în comunicare şi înțelegere, în utilizarea mai eficientă a
resurselor și pentru întărirea încrederii în produsele, procesele și
serviciile oferite.
Noile tehnologii din domeniul energiei şi utilizarea surselor
regenerabile, pentru a inspira încredere şi pentru o reuşită în realizarea
lor sunt susţinute de suportul tehnic privind cerinţele tehnice, cerinţele
de securitate, metodele de măsurare stabilite în standarde naţionale,
regionale şi internaţionale.
În ultimii ani a luat amploare activitatea de standardizare în
sprijinul sistemul legislativ cu scopul de sistematizare şi coordonare în
domeniul energiei şi în mod special al eficienţei energetice.
Din punct de vedere al standardizării, principiul coordonării şi
abordării transversale în domeniul managementului energiei şi al
eficienţei energetice este esenţa creaţiei structurii strategice a CEN şi
CENELEC cu scopul de a sprijini politicile energetice europene.
2. Activitatea de standardizare europeană în
domeniul managementului energiei
Organizaţiile de standardizare CEN, CLC şi ETSI elaborează
standarde europene fiabile, exacte şi reproductibile, care să ia în
consideraţie stadiul actual al tehnicii general recunoscut şi să adopte
sau să adapteze standarde europene şi internaţionale pentru auditul
energetic, cu fixarea aspectelor comune ale procesului auditului şi
consecinţele acestui proces luând în consideraţie concepţia
metodologiei auditului energetic.
Standardele de audit energetic descriu o metodologie fiabilă şi
relevantă armonizată: pentru identificarea îmbunătăţirilor eficienţei
energetice potenţiale pentru scopuri casnice, comerciale, publice şi
industriale; pentru definirea indicatorilor comuni pentru a obţine
rezultate comparabile, pentru a permite evaluarea strategiilor de
îmbunătăţire a eficienţei energetice.
Acestea stabilesc cerinţele pentru auditurile energetice şi
obligaţiile corespondente în procesul auditului energetic.
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Lucrările de standardizare în auditul energetic cuprinzând
aspectele generale ale tuturor sectoarelor vor conduce la elaborarea de
standarde cu largă întindere cu aplicarea în trei mari sectoare: auditul
energetic pentru clădiri, auditul energetic efectuat în legătură cu
procesele, sistemele şi echipamentele industriale şi auditul energetic în
sectorul transport.
2.1 Publicaţii de standardizare europeană
SR EN ISO 50001:2011, Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi
ghid de utilizare

SR EN 16231:2013, Metodologie de benchmarking în eficienţă
energetică
SR EN 15900:2010 - Servicii de eficienţă energetică.
SR EN 16247-1:2013, Audit energetic. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 16212:2013, Energy Efficiency and Savings Calculation,
Top-down and Bottom-up Methods
2.2 Proiecte de standarde
CEN/CLC WG 1 - Energy audits - Standards under development –
- prEN 16247-2, Energy audits – Part 2: Building
- prEN 16247-3, Energy audits – Part 3: Processes
- prEN 16247-4, Energy audits – Part 4: Transportation
Beneficiile preconizate ale acestor standarde în auditul
energetic sunt următoarele:
• de a reduce incertitudinile referitoare la: perspective, obiective
şi terminologie;
• de a reprezenta un instrument important pentru stimularea
investiţiilor în economisirea de energie;
• de a contribui la o competiţie corectă a auditorilor pe piaţa
internă a UE;
• de a reprezenta un instrument pentru stabilirea metodologiei
auditului energiei şi a programelor de audit energetic;
• de a reduce riscul în investiţiile cu scopul eficientizării
energetice
• de a asigura încredere consumatorului cu privire la
consecinţele auditului energetic.
CEN/CLC WG 2 - Guarantees of origin and Energy certificates Published standards
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EN 16325:2013, Guarantees of Origin related to energy Guarantees of Origin for Electricity
2.3 Activitatea de standardizare internaţională
Activitatea de standardizare în domeniul managementului
energetic la nivel internaţional se desfăşoară în cadrul ISO/TC 242,
Managementului energiei şi include eficienţa energetică, performanţa
energetică, alimentarea cu energie, practicile de achiziţionare pentru
echipamente şi sisteme utilizatoare de energie şi utilizarea de energie,
precum şi măsurarea utilizării de energie curentă, implementarea
sistemului de măsurare pentru documentarea, raportarea şi validarea
continuă a îmbunătăţirii în domeniul managementului energiei.
Sunt în curs de elaborare proiecte de standarde cu următoarele
tematici:
ISO/DIS 50002
ISO/CD 50003

Energy audits
Energy management system audits and auditor
competency

ISO/CD 50004

Guidance for the Implementation, Maintenance and
Improvement of an EnMS

ISO/CD 50006

Energy Baseline and Energy Performance Indicators
(EnPIs) -- General Principles and Guidance
Monitoring, measurement, analysis and verification of
organizational energy performance

ISO/CD 50015

În cadrul grupului de lucru ISO/CEI JPC 2, Eficienţă energetică
şi surse regenerabile de energie – Terminologie internaţională comună,
este în curs de elaborare proiectul de standard ISO/IEC 13273, pentru
stabilirea termenilor şi a definiţiilor utilizate în eficienţă energetică şi
surse regenerabile de energie.
ISO/IEC JPC 2 este sub directa responsabilitate administrativă
a ISO. Informaţiile privind programul de lucru se găsesc pe site-ul web
al ISO.
3. Energie din surse regenerabile de energie
(domenii de standardizare: energie solară, sisteme de
conversie fotovoltaică a energiei solare, turbine eoliene şi
sisteme de conversie a energiei valurilor şi mareelor, turbine
hidraulice, celule cu combustibil, biocombustibili)
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Ponderea surselor regenerabile în producerea de energie se
estimează să ajungă la aproape o treime din totalul energiei până în
2035.
Pentru acest domeniu există următoarele structuri tehnice de
standardizare la nivel internaţional, european şi naţional:
Comitete tehnice internaţionale, comitetele tehnice europene şi
comitetele tehnice naţionale corespondente

Surse regenerabile - Comitete tehnice internaţionale, europene şi
naţionale (domeniu electric)
Comitet tehnic
CEI
IEC_TC_82
IEC TC 117
ISO/IEC JPC 2
IEC_TC_4;

Comitet tehnic
CEN/CENELEC

Comitet
tehnic
român

CLC_SR_82;
CLC_TC_82

CT 35

CLC_SR_4

CT 133

TC 88
IEC_TC_114;

CLC_SR_88;
CLC_TC_88

IEC_TC_105

CLC_SR_105

Denumirea comitetului
tehnic român
Sisteme de conversie
fotovoltaică a energiei solare

Turbine hidraulice
Turbine eoliene şi sisteme de
CT 174 conversie a energiei valurilor
şi a mareelor
Acumulatoare
CT 161
Celule cu combustibil
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Surse regenerabile - Comitete tehnice internaţionale, europene şi
naţionale (domeniu neelectric)
Comitet tehnic CEI

Comitet tehnic
CEN/CENELEC

Comitet
Denumirea
tehnic comitetului tehnic
român
român

ISO/TC 27/SC 5; ISO/TC
27/SC 1; ISO/TC 27/SC 3;
ISO/TC 27/SC 4; ISO/TC
175; ISO/TC 183; ISO/TC
CT CEN/SS N02 CT 295
27; ISO/TC 102/SC 2;
ISO/TC 102/SC 3; ISO/TC
129; ISO/TC 102;
ISO/TC102/SC1
ISO/TC 180/SC 1; ISO/TC
180/SC 4; ISO/TC 180/SC ISO/TC 183;
5; ISO/TC 144/SC 3;
ISO/TC 27;
ISO/TC 144/SC 4; ISO/TC ISO/TC 102/SC 2;
CT 302
180; ISO/TC 144; ISO/TC ISO/TC 102/SC 3;
144/SC 1; ISO/TC 144/SC ISO/TC 129;
2; ISO/TC 116; ISO/TC
ISO/TC 102;
116/SC 3;
ISO/TC 28/SC 5; ISO/TC
28/SC 6; ISO/TC 28/SC 7;
ISO/TC 28/SC 2; ISO/TC
ISO/TC 102/SC 1; CT 320
28/SC 3;
ISO/TC 28/SC 4; ISO/TC
28; ISO/TC 28/SC 1

Mine şi geologie

Instalaţii de
încălzire, ventilare şi
condiţionare a
aerului

Carburanţi şi
combustibili gazoşi
şi lichizi, lubrifianţi şi
produse derivate, de
origine petrolieră,
sintetică şi biologică
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