ORGANISMUL
NAȚIONAL DE
STANDARDIZARE
01.10.2021 – 31.03.2022

OFERTA DE
ABONARE LA
STANDARDELE
ROMÂNE
AVANTAJELE ABONAMENTELOR
față de achiziția standardelor la liber
OFERTA DE ABONARE
GENERALĂ – cuprinde
colecţia completă de
standarde aprobate în
versiunea română, în
perioada pentru care se
face abonament

OFERTA DE ABONARE
PE ICS – cuprinde
selecții de standarde
române din ofertele
de abonare generală,
conform clasificării
internaţionale a
standardelor

20%

SUPLIMENTAR
PENTRU
MEMBRII ASRO

20%

REDUCERE

ASRO lansează
oferta de abonare la versiunea română1
a standardelor naționale
aprobate în perioada
1 octombrie 2021 – 31 martie 2022
(Oferta II 2021).

25%

REDUCERE

REDUCERE
SUPLIMENTARĂ

Menţionăm că în perioada amintită au fost adoptate și standarde europene – versiunea în limba engleză – care
pot face obiectul unei comenzi separate.
1

Denumirea
Ofertei

Numărul de
standarde

Preț standarde
vânzare la liber2

Oferta de ab.
generală II
2021

296

37 749 lei

Denumirea
Ofertei

Numărul de
standarde

Oferta de
abonare pe ICS

2

Toate prețurile din ofertă sunt calculate fără TVA.

Valoare
Standarde

Reducere
Oferta

Reducere
membrii ASRO

20%

25%

30 199 lei

22 649 lei

Reducere
Oferta

Reducere
membrii ASRO

20%

25%

conform comandă ICS client

CONSENS
INOVARE
IMPACT
SECURITATE

Standardele române din ofertele de abonare
pot fi procurate de la ASRO în format tipărit
sau electronic prin intermediul aplicației
INFO.STANDARD 5.0.
În funcție de dimensiunea companiei,
numărul de utilizatori și colecția de
standarde, Info.Standard 5.0 vine cu trei
opțiuni de abonament: BASIC, BUSINESS şi
PREMIUM.

Plata se poate efectua în contul ASRO,
IBAN RO77RNCB0082044167200010,
deschis la sucursala BCR UNIREA, Bucureşti,
cod fiscal RO 11134288 sau în numerar la
sediul ASRO.
Taxele poştale pentru expedierea standardelor
sunt cuprinse în valoarea virată pentru oferta
de abonare.

Acum poți avea acces la documentele de
standardizare împreună cu echipa ta, de
oriunde și oricând, achiziționând accesul la
platforma online INFO.STANDARD 5.0.

Standardele constituie „opere
protejate” în înţelesul Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe.
Organismul naţional de
standardizare, ASRO, este
titularul drepturilor de
autor asupra standardelor
române. Acesta este singurul
autorizat să distribuie, prin
vânzare, standarde naţionale,
europene şi internaţionale
şi să urmărească respectarea
drepturilor de autor asupra
acestora, în baza Legii nr.
163/2015 privind standardizarea
naţională, precum şi în
baza acordurilor comerciale
încheiate cu organizaţiile de
standardizare străine.

asro.ro
magazin.asro.ro
infostandard.asro.ro
standardizarea.ro
rostandard
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, COMENZI
ȘI ABONAMENTE:
Serviciul Vânzări – ASRO

0213.167.725
vanzari@asro.ro
ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO
Str. Mihai Eminescu nr. 238, sector 2, Bucureşti, ROMÂNIA

