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Rezumat:  Abstract: 
Articolul prezent  atrage atenţia asupra importanţei 
standardizării în domeniul resurselor de energii noi 
neconvenţionale în special a celor rezultate din 
folosirea energiei eoliene. 
Energia vântului este confirmată ca energia cea mai 
ieftină, obţinută din surse regenerabile şi dezvoltarea 
turbinelor eoliene este acum promovată în multe 
programe naţionale de introducere sau de extindere a 
surselor regenerabile de energie. 
Standardizarea naţională din acest domeniu, în 
ultimii ani şi în prezent, s-a concentrat pe adoptarea 
tuturor standardelor europene ca standarde naţionale, 
cât şi pe activitatea de participare la activitatea de 
standardizare europeană (unde România are statutul 
de membru permanent cu drepturi depline) şi de 
standardizare internaţională (unde România are 
statutul de membru participant). 
În articol sunt menţionate unele din cele mai 
importante standarde în acest domeniu care au fost 
elaborate în cadrul CT 174: Turbine eoliene şi 
sisteme de conversie a energiei valurilor şi 
mareelor.  
 

The present article highlights the importance of 
standardization in the field of new unconventional 
energy production while it focuses on wind based 
technologies. Wind energy is acknowledged to be the 
cheapest energy obtained yet from renewable sources 
and as a consequence the development of wind turbines 
is now promoted by many national programs that aim to 
introduce or to extend the usage of renewable energy 
sources. 
At the present moment (as it has done in the last few 
years)  the national standardization program concerns 
itself on the adoption of european standards as national 
standards and on being an active participant in european 
and international standardization activity (Romania has 
the status of full european standardization member and of 
participant regarding international standards), 
Several of the most important standards in the field that 
were developed as CT 174: Wind  turbines and tidal 
waves energy conversion mechanism are described in 
the current article. 
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Utilizarea  pe scară largă a energiei 
regenerabile are ca efect eliminarea 
dependenţei de combustibilii fosili, 
combaterea încălzirii globale şi creşterea 
nivelului de trai în ţările în curs de 
dezvoltare. Protocolul de la Kyoto angajează 
statele semnatare să reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră. Acest acord a determinat 
adoptarea unor politici naţionale de dezvoltare 
a eolienelor şi a altor surse ce nu degajă 
bioxid ce carbon. Sursele regenerabile de 
energie (SER) protejează clima şi sunt 
inepuizabile, energia eoliană, energia solară, 
energia hidro, bioenergia si energia 
geotermală reprezintă energia viitorului, o  
adevărată "Energie verde pentru o viaţă" 

 
Articolul se referă la energia eoliană sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. 
Schimbările climatice, ecologia maritimă, biodiversitatea şi creşterea economică bazată pe utilizarea de 
energii regenerabile vor fi priorităţile perioadei următoare sţiut fiind că în următorul sfert de secol se 
aşteaptă  ca producţia de energie electrică să se dubleze, iar energia regenerabilă se aşteaptă să crească cu 
57 %. Obiectivul principal este ca energia electrică să fie menţinută la un preţ de cost scăzut şi la o calitate 
înaltă. 
 
Factorii determinanţi pentru  folosirea competitivă  a resurselor eoliene  sunt:  
• progresul tehnologic accelerat şi dezvoltarea electronicii de putere, 
• îmbunătăţirea performanţelor aerodinamice încă din faza de proiectare, 
• finanţarea naţională pentru implantarea de noi sisteme eoliene.  
 
Potenţialul energetic eolian rezultă din utilizarea energiei vântului prin turbine eoliene (aerogeneratoare) cu 
puteri instalate unitare mari (la actualele tehnologii peste 750 KW pentru a obţine o eficienţă rezonabilă), 
conectate la sistemul energetic şi mai puţin funcţionând izolat în sisteme hibride cu acumulatoare) pentru 
alimentarea cu energie a unor consumatori izolaţi.  
 
În acest context utilizarea surselor de energie regenerabilă şi aplicarea unor tehnologii care protejează 
mediul înconjurător reprezintă aporturi considerabile pentru dezvoltarea durabilă care contribuie la 
asigurarea bunăstării şi a unei calităţi superioare a vieţii pentru generaţiile următoare. 
 
Sursele regenerabile de energie (SER) protejează clima şi sunt inepuizabile. Energia eoliană, energia 
solară, energia hidro, bioenergia si energia geotermală reprezintă energia viitorului, o "Energie verde 
pentru o viaţă" 
 
Materialul de faţă se referă numai la energia eoliană sursă de energie regenerabilă generată din puterea 
vântului. 
 
Energia vântului este confirmată ca energia cea mai ieftină obţinută din surse regenerabile. Dezvoltarea 
turbinelor eoliene este acum promovată în multe programe naţionale de introducere sau de extindere a 
surselor regenerabile de energie. 
 
Planul de acţiune în eficienţă energetică pe care Comisia Europeană a adoptat-o la 19 octombrie 2006, face 
parte din pachetul de practică energetică a Uniunii Europene.  
 

 Exemple de utilizare a energie eoliene pe plan internaţional care vin în sprijinul acestei 
tendinţe  

Capacitatea globală de generare a energiei captate din energia vântului la sfârşitul anului 2006 a depăşit 74 
000 MW. Creşterea medie anuală cumulativă a capacităţii instalate în zece ani între 1996 şi 2006 a crescut 
întrun mod semnificativ. 
Cantitatea de informaţie referitoare la performanţele centralelor instalate este în creştere, în concordanţă cu 
cererea pieţei, de a furniza noilor clienţi date comerciale competitive. Cele mai multe instalaţii sunt 
înregistrate ca fiind în funcţiune cu disponibilitate în exces de 98% şi factori de capacitate în domeniu de la 
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0,25 până la 0,4 în funcţie de regimul de vânt. Astfel pentru  Danemarca procentajul este 23%, pentru 
Spania 8% şi pentru Germania 6%. 
Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a 
crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-se ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene în 
consumul total de energie să fie semnificativ.  
Astfel până în anul 2030, Germania îşi propune să construiască 30 de parcuri eoliene în Marea Nordului şi 
Marea Baltică, potrivit publicaţiei Welt am Sonntag. 
„Mizăm pe energiile regenerabile, nu pe cele nucleare.” a afirmat ministrul transporturilor şi urbanismului, 
Wolfgang Tiefensee. 
Un alt  exemplu este din S.U.A. care arată că pentru Texas sunt preconizaţi 18.500 megawati produşi din 
energie eoliană precum şi cel al celor 100 de locuitori ai insulei Isle of Gigha de pe coasta de vest a Scoţiei 
care, deşi nu sunt un model tipic de drumuri în ceea ce priveşte calitatea acestora, totuşi atunci cand 
comunitatea a ales să cumpere în 2004 trei turbine eoliene Vestas cu 870.000 $ (553.800 de euro), mica 
insulă a devenit printre primele pieţe de succes din Europa in ce priveşte energia verde (după cum scrie 
revista Der Spiegel). 
 
S-a ajuns în situaţia în care, turbinele satisfăcând aproape in totalitate nevoia anuală de electricitate a 
comunităţii, o fermă eoliană de 675 de kilowaţi a redus considerabil emisiile de dioxid de carbon ale 
insulei şi a generat un profit de anual 150.000 $ (95.500 de euro) pentru Gigha Renewable, compania 
locală.   
Legendarul Ian Woofenden, pionierul eolienelor americane, senior editor la revista "Home Power" şi 
coordonator al Companiei Solar Energy International şi-a montat prima eoliană personală în vârful unui 
brad din curtea locuinţei sale din insula Guemes, din Washington. 
În acest fel Woofenden a asigurat curent întregii comunităţi cu ajutorul unor turbine eoliene din  micuţa 
însulă de numai 20 de kilometri pătraţi, situată în Oceanul Atlantic la vreo 2.000 de metri de ţărmul 
american. 
El este un pionier al acestui domeniu, care îl pasionează de mai bine de 20 de ani şi, prin  proiectele sale i-a 
îndemnat pe toţi americanii să-şi instaleze câte o turbină eoliană în curtea din spatele casei, pentru a-şi 
asigura independenţa energetică. Multe dintre turbinele americane, care se văd în filme că se înalţă în 
mijlocul fermelor izolate, sunt construite după un proiect elaborat de Woofenden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evoluţia puterii total instalată în centralele  eoliene pe plan mondial (MW) 
Revenind la ce se întâmplă în cadrul Uniunii Europeane, un exemplu concret îl reprezintă faptul că, 
aproximativ 40% din consumul energiei unei gospodării este risipit, din cauza funcţionării în gol a 
aparaturii electrocasnice şi a sistemelor de iluminat". 
Acest fapt vine în sprijinul susţinerii implementării susţinute a energiilor verzi şi în România  pentru că 
acestea înregistrează emisii reduse de dioxid de carbon şi este de dorit să existe preocupări  în viitorul 
apropiat pentru reducerea emisiilor de gaze.  
Altfel, în anul 2030, aceste emisii de gaze vor fi cu 25 până la 90% mai mari faţă de nivelul actual, iar 
creşterea temperaturii globale va fi de 0,2 grade Celsius pentru fiecare din următoarele trei decade.  
Asta înseamnă că, în anul 2100, temperatura pe glob va creşte cu 1-6 ºC. Atât în Europa cât şi în Statele 
Unite, 2006 a fost un an cu o creştere excepţională în dezvoltarea industriei de profil şi anume de 19% şi 
respectiv de 28%. In ţările în dezvoltare creşterea puterii eoliene se dezvoltă continuu. In Asia în 2006 
capacitatea a crescut cu 55%, în frunte fiind India, cu creştere de 836 MW şi China cu creştere de 1334 
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MW. S-a estimat că în 2030 tările în curs de dezvoltare vor putea genera 50% din energia electrică, din 
care o proporţie semnificativă va fi reprezentată de turbinele eoliene.  
Tendinţa spre turbine cu capacitate nominală crescută pentru scopuri comerciale continuă. În 2007 
comercializarea unui volum ridicat de turbine eoliene cu puteri nominale de 2 MW şi peste această valoare 
a continuat. Dezvoltarea turbinelor cu puteri nominale in domeniul 3 – 5,5 MW offshore este notabilă. Este 
de asemenea în creştere şi realizarea şi producţia de eoliene mici, mai mici de 50KW. 

Administraţia Naţională a Meteorologiei a întocmit o nouă harta eoliană a României, precum 
şi distribuţia potenţialului la nivel naţional.   
 

 
 

Potenţialul eolian al României 
Parcuri eoliene in Romania 
Mai multe instalaţii eoliene grupate formează un parc eolian. 
Există 4 parcuri eoliene: Baia, Topolog, Măcin şi Valea Nucarilor. 

1.Parcul eolian Baia este format din 3 instalaţii. 
2.Parcul eolian Topolog este format dintr-o singură turbină. 
3.Parcul eolian Macin este de asemenea format dintr-o singură turbină. 
4.Parcul eolian Valea Nucarilor are momentan 3 generatoare in funcţiune şi se pare  
că se lucrează la instalarea a încă 5 generatoare de energie eoliană. 
 Activităţi de standardizare în domeniul tehnologiilor de obţinere a energiilor 

neconvenţionale 
Standardizarea sprijină substanţial aceste noi tehnologii de obţinere a energiilor neconvenţionale  pentru a 
deveni competitive, prin furnizarea sistemelor bazei de documentare şi certificare, prin promovarea 
comerţului internaţional de produse de înaltă calitate şi prin susţinerea trecerii de la tehnologiile 
tradiţionale ale sistemelor energetice către cele neconvenţionale. Natura variată a acestor tehnologii impune 
eforturi dedicate în domeniul standardizării, pentru o dezvoltare echilibrată şi fără perturbarea sistemului 
energetic. 
Standardizarea internaţională are un rol important în transferul noilor cercetări şi tehnologii spre sectorul 
aplicării pe scară largă. 
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Misiunea standardizării este de a realiza standarde de performanţe tehnice şi de securitate în domeniul 
surselor regenerabile şi de a realiza scheme de certificare pentru stabilirea nivelului de calitate şi pentru 
protejarea consumatorilor şi a mediului înconjurător. 
Pe plan internaţional şi european există mai multe activităţi de standardizare care implică: 

- realizarea unui standard european în domeniul auditului energetic, 
- definirea unui sistem de măsurări armonizat UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, 
- dezvoltarea de standarde europene pentru scheme de certificare pentru încălzire şi centrale electrice şi 
pentru certificarea personalului de conducere în centrale. 

 
Prin definiţie, standardele constituie un mod de a facilita comunicarea în domeniul tehnic, prin 
introducerea unui grad de ordine şi a unui limbaj, care asigură promovarea tehnologiei şi bunăstării publice 
de-a lungul graniţelor internaţionale. În standarde sunt stabilite condiţii de calitate, interoperativitate, 
sănătate şi securitate pentru produse, procese şi servicii. 
 
 În vederea dezvoltării surselor regenerabile de energie, CEI cooperează cu ISO şi cu organismele 

regionale de standardizare. Referitor la standardele de produs, comitetele tehnice trebuie să evalueze şi 
să îmbunătăţească continuu standardele existente şi de asemenea, să realizeze noi standarde, care să 
aibă ca obiectiv reducerea impactului negativ asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viaţă a 
produselor. 

 
 Eficienţa energetică electrică este urmărită  constant  de CEI / organism internaţional de 

standardizare-Comisia Electrotehnică Internaţională/  de mai bine de 100 ani. Asigurându-se eficienţa 
producţiei, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice se poate ajunge la rezultate pozitive. 
Se diminuează, astfel, utilizarea combustibilului fosil şi a cărbunelui, şi prin urmare impactul negativ 
asupra mediului. Din punctul de vedere al consumatorilor, activitatea de standardizare menţine 
costurile la un nivel scăzut. Deoarece problematica eficienţei energiei electrice este în stadiu de 
optimizare în lumea întreagă, se investesc mai mult timp şi mai multe resurse pentru a se obţine un 
impact pozitiv al standardelor elaborate în acest domeniu.  

 
Recent, CEI, împreuna cu IEA(Agenţia Internaţională a Energiei) a creat un site pe internet  
www.wattwatt.com, pentru a atrage atenţia lumii întregi asupra importanţei eficienţei energiei electrice.  
Acest site contribuie la creşterea interesului pentru eficienţa energetică, face recomandări pentru 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de standarde, încurajează utilizarea 
energiilor regenerabile şi realizarea de aparate şi echipamente electrice cu randament ridicat. 
 
In 2002 a început activitatea CEN-CENELEC referitoare la managementul energetic.  
 
Obiectivul acestui grup de lucru a fost înfiinţarea şi impulsionarea punctului de vedere european privind 
strategia generală pentru îmbunătăţirea standardizării eficienţei energetice şi de identificare a posibilelor 
probleme în dezvoltarea unui nou domeniu de standardizare privind managementul energetic.  
În raportul final din 2005 s-a recomandat crearea unui organism strategic pe orizontală în managementul 
energetic – o platformă pentru a transmite informatiile către toate părţile interesate în susţinerea şi 
coordonarea activităţiilor ulterioare.  
În dezvoltarea surselor regenerabile de energie, un rol recunoscut îl are standardizarea în domeniul 
electrotehnic. 
 Astfel s-a creat o structură consultativă: CEN/CENELEC Sector Forum on Energy 

Management (SFEM). Totodată s-au stabilit obiectivele care trebuie urmărite în schimbul de 
informaţii şi identificarea problemelor de standardizare privind managementul energetic. CEI a stabilit 
un Comitet de Consultanţă privind Aspectele de Mediu(ACEA – Advisory Committee on 
Environmental Aspects) - Principala sarcină este de a coordona comitetele şi subcomitetele tehnice, 
pentru a se asigura susţinerea acestora în vederea elaborării de standarde din domeniul electrotehnic cu 
urmărirea protecţiei mediului şi în concordanţă cu evoluţia reglementărilor specifice. 

 
CENELEC constituie noi comitete şi transformă comitete tehnice mai vechi în vederea cooperării cu CEI, 
pentru asigurarea securităţii consumatorilor şi creşterea transparenţei informării despre produse, 
funcţionalitatea produselor, compatibilitatea şi interoperabilitatea acestora. Această activitate conduce, în 
consecinţă, la dezvoltarea sectorului electrotehnic european.  
 
CENELEC este unul dintre organismele de standardizare recunoscute de OMC, care a adoptat Codul de 
bună practică pentru elaborarea, adoptarea şi aplicarea standardelor.  
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S-au înfiinţat două grupuri de lucru: 

-CEN/CENELEC BT/TF 189 – Energy management – General requirements and qualifications 
procedures, 
 
-CEN/CENELEC BT/TF 190 – Energy management – Energy Efficiency and saving calculations, 
pentru un program de elaborare de standarde in corelare cu Directiva Europeana 2006/32/EC(Council 
Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services şi anulează Council 
Directive 93/76/EEC, -Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide 
emissions by improving energy efficiency).  

 
Comitetul tehnic CEI CT 88 colaborează, în activitatea de elaborare de standarde cu CEI/CAB, CEI/TC 
8, CEI/TC 57, CEI/TC 82 şi CEI/TC 21, ISO/TC 43, ISO/TC 60 (ISO/TC 60 - CEI/TC 88 JWG), ISO 
CT 98 precum şi cu Agenţia Internaţională de Energie - IEA. 
 
Cele mai noi legǎturi sunt constituite cu CEI/TC 8 (corespondentul comitetului român CT 167- Tensiuni, 
curenţi şi frecvenţe standardizate) şi cu CT 57(corespondentul comitetului român CEI/TC 140 - 
Teleconducere, teleprotecţie şi telecomunicaţii conexe pentru sisteme electrice de putere). 
Aceste legături sunt realizate prin intermediul grupurilor de lucru WG 10 şi WG 17, a căror activitate este 
în derulare. 
 
Utilizatorii standardelor existente şi viitoare se regăsesc în cadrul autorităţilor naţionale şi locale ca şi a 
organismelor de încercare şi în industrie în general. Membrii acestor organisme şi proiectanţii eolienelor 
sunt reprezentaţi în comitetele tehnice naţionale ale CEI - CT 88. La lucrarile acestui comitet particpă 32 
organisme naţionale de standardizare din care 14 sunt membri cu statut de observatori şi 18 membri 
permanenţi cu drepturi depline. ASRO are statut de observator. 
 
În ianuarie 2007 Comisia Europeană a elaborat un pachet de măsuri pentru stabilirea politicii energetice 
pentru Europa în scopul combaterii schimbărilor climatice, pentru îmbunătăţirea securităţii alimentării cu 
energie electrică şi creşterea competivităţii.  
 
UE s-a angajat ca până în 2020: 
- să reducă emisiile de gaz cu cel puţin 20 %; 
- să îmbunătăţească eficienţa energetică cu 20 %; 
- creşterea producerii de energie regenerabilă la 20 %; 
- creşterea nivelului de biocombustibil la 10 % din totalul de combustibilul pentru transport.  
 
Acest plan de acţiune conturează o serie de politici şi măsuri având ca obiectiv realizarea unei economisiri 
potenţiale estimată la 20 % în consum energetic primar în UE în 2020.  
 
 

 Activitatea de standardizare naţională în domeniul energiei eoliene. 
 
Activitatea de standardizare pe plan naţional în domeniul trubinelor eoliene se desfăşoară în cadrul 
comitetului tehnic CT 174: Turbine eoliene şi sisteme de conversie a energiei valurilor şi a mareelor. CT 
174 corespunde pe plan european comitetului CEI/CLC TC 88 iar pe plan internaţional, comitetului 
CEI/TC 114. 
 
Comitetul tehnic CEI/TC 88 s-a constituit în 1987, iar domeniul de aplicare s-a formulat, ultima dată, în 
anul 2002:-“Elaborarea de standarde internaţionale pentru turbine eoliene care convertesc energia 
vântului în energie electricǎ” 
 
Standardele elaborate în acest domeniu se adreseazǎ proiectării, integrităţii echipamentului, tehnicilor de 
mǎsurare şi procedurilor de mǎsurare.  
Scopul acestora este de a furniza o bazǎ pentru proiectare, asigurarea calităţii şi certificare.  
Standardele se referă la subansamblurile turbinelor eoliene, cum ar fi cele mecanice şi electrice interne, 
structurile suport şi sistemele de comandă şi protecţie. Aceste standarde sunt aplicabile împreunǎ cu 
standardele CEI şi ISO de referinţă”. 
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Tendinţa majoră de utilizare a turbinelor eoliene este de dezvoltare continuă pentru creşterea instalaţiilor 
mari şi performanţe. Creşterea funcţionării cu turaţie variabilă şi utilizarea generatoarelor cu acţionare 
directă sunt de asemenea demne de atenţie. 
 
Impactul asupra mediului înconjurător este limitat la zgomotul produs şi la impactul vizual, în cazul 
eolienelor offshore(eoliene instalate pe platforme continentale), numai la impactul vizual.   
Direcţiile generale în domeniu sunt, în general, focalizate şi spre activităţile de: 
       -  evaluare a resurselor (mǎsurarea parametrilor vântului, modelarea); 
       -  standarde şi certificǎri; 
       -  îmbunǎtǎţirea eficienţei aerodinamice; 
       -  reducerea costurilor (valori tehnice, dezvoltarea  
          componentelor); 
        -dezvoltarea turbinelor avansate (concepţii noi).  

 
 Standarde in domeniul turbinelor eoliene 
 

Standardele europene pentru turbine eoliene sunt grupate în familiile de standarde CEI 61400 (EN 61400) 
şi EN 50308 din care au fost adoptate în limba română standardele pe părţi: SR EN 61400 - 1,2,11,12-1,21 
şi SR CEI 61400 -23,24,25,25-3,25-5(CEI 61400). 
 
Standardul SR EN 61400-1 se referă la asigurarea calitaţii şi integrităţii procesului tehnologic şi specifică 
condiţiile de siguranţă pentru sistemele turbogeneratoare eoliene, incluzând proiectarea, montarea, 
întreţinerea şi exploatarea, în condiţii ambientale specificate. Scopul său este acela de a furniza nivelul 
adecvat de protecţie împotriva deteriorărilor de orice natură ale acestor sisteme, de-alungul întregii lor 
durate de viaţă. 
  
În standardul SR EN 61400-2 sunt tratate toate aspectele privind securitatea, asigurarea calităţii, 
integritatea tehnică şi prescripţiile speciale pentru securitatea turbinelor eoliene cu aria de baleiere mai 
mică de 40 m2 şi care funcţionează la o tensiune mai mică de 1000 V curent alternativ sau 1500 V curent 
continuu. 
  
Impactul asupra mediului este limitat la zgomotul produs şi la impactul vizual. Modul de reducere a 
zgomotului emis a fost specificat şi structurat în SR EN 61400-11. Această parte a standardului  stabileşte 
tehnicile care permit măsurarea emisiei de zgomot a unei turbine eoliene.   
 
SR EN 61400-12 stabileşte tehnicile de măsurare a caracteristicilor performanţei de putere a unui sistem 
generator eolian.  
  
SR EN 61400-21 stabileşte procedurile de măsurare pentru cuantificarea caracteristicilor de calitate a 
puterii unei turbine eoliene conectate la o reţea electrică, precum şi procedurile de evaluare a conformitaţii 
cu prescripţiile de calitate, pentru putere. 
 
SR EN 50308:2004 stabileşte cerinţele impuse măsurilor de protecţie referitoare la sănătatea şi securitatea 
personalului implicat în punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea eolienelor. 
 
În acest standard sunt precizate condiţiile referitoare la: 
- dispozitive de protecţie ca elemente constructive ale eolienei cum ar fi platforme, scări, sistem de 
iluminare, 
- manuale şi semne de avertizare, care să asigure condiţii de siguranţă şi operativitate în exploatare, 
-inspecţie şi întreţinere. 
 
De asemenea sunt specificate cerinţele şi/sau măsurile pentru prevenirea riscurilor de: 
- de provenienţă mecanică cum ar fi alunecări, căderi, blocări, 
- de provenienţă termică (foc) cum ar fi arsurile produse de flăcări sau explozii, 
- de provenienţă electrică prin contact cu părţile sub tensiune, 
- generate de zgomot ca şi stress şi pierderea auzului, 
- generate de ignorarea regulilor de proiectare ergonomică a echipamentului cum ar fi poziţii 
nesănătoase sau erori umane. 
Acest standard este elaborat pentru eoliene cu ax orizontal conectate la reţea.  
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Pentru alte categorii (spre exemplu eoliene cu ax vertical), principiile sunt valabile, dar regulile sau 
condiţiile specifice trebuie adaptate categoriilor respective. 

 În cursul anului 2009  se va adopta ca standard roman prin metoda standardul: 
SR EN 61400-2: 2007 (EN 61400-2: 2006 ),   Turbine eoliene. Partea 2: Condiţii de 
proiectare pentru turbine eoliene mici, standard care intră sub incidenţa  directivei 2006/95/EC- 
LVD (OJ C 221 of 2008-08-29), în cadrul comitetului tehnic CT 174. 

In concluzie:  
 Standardizarea sprijină substanţial aceste noi tehnologii de obţinere a energiilor neconvenţionale 

pentru a deveni competitive, prin furnizarea sistemelor bazei de documentare şi certificare, prin 
promovarea comerţului internaţional de produse de înaltă calitate şi prin susţinerea trecerii de la 
tehnologiile tradiţionale ale sistemelor energetice către cele neconvenţionale.  

 Utilizatorii standardelor existente şi viitoare se regăsesc în cadrul autorităţilor naţionale şi locale 
de guvernământ, ca şi a organismelor de încercare şi în industrie în general.  

 Deoarece industria eolienelor este o industrie deja perfecţionată, cererea din partea grupurilor de 
interese şi a schimburilor comerciale s-a dezvoltat. şi aceasta se reflectă în cererea crescută de 
standarde.  

  Energia vântului este confirmată ca energia cea mai ieftină, obţinută din surse regenerabile şi 
dezvoltarea turbinelor eoliene este acum promovată în multe programe naţionale de introducere 
sau de extindere a surselor regenerabile de energie. 

 Standardizarea naţională din acest domeniu, în ultimii ani şi în prezent, s-a concentrat pe 
adoptarea tuturor standardelor europene ca standarde naţionale, cât şi pe activitatea de participare 
la activitatea de standardizare europeană (unde România are statutul de membru permanent cu 
drepturi depline) şi de standardizare internaţională (România are statutul de membru participant). 


