
 

 

 

  PROIECTE DE STANDARDE ROMÂNE ORIGINALE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ 
 

 
Proiectele de standarde române originale de mai jos (standarde noi şi revizuiri) sunt supuse anchetei 
publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi 
obţinute de la ASRO în urma unei cereri adresate la asro@asro.ro, în care se precizează indicativul şi titlul 
standardului. Observaţiile la un proiect de standard trebuie transmise pe aceeași adresă, până la termenul 
indicat pentru respectivul proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. 
 

CT 187  Drumuri 

Revizuire SR 13078:2016 
Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare cu 
fond retroreflectorizant pentru autovehicule și 
remorci 
 
Domeniu de aplicare 
Standardul se referă la plăcile de 
înmatriculare cu fond retroreflectorizant 
destinate autovehiculelor și remorcilor care 
circulă în zone cu climat temperat. 
 
Termenul limită: 15 octombrie 2022 

 

CT 146  Transport feroviar 

Revizuire STAS 1521-84 

Material mărunt de cale ferată. Tirfoane 
 
Domeniu de aplicare 
Standardul se referă la șuruburile denumite 
tirfoane, utilizate pentru asamblarea 
suprastructurii de cale ferată. 
Termenul limită: 30 octombrie 2022 
 

 

 
 

 

STANDARDE ROMÂNE ORIGINALE CONFIRMATE  
 

 
În această rubrică sunt publicate standardele române originale confirmate, rezultate în urma examinării în 
cadrul comitetelor tehnice.  
 
 

ASRO/CT 229 

STAS 2106-84. Carti si brosuri. Reguli 
generale de paginatie 
STAS 8355-85. Informare si documentare. 
Inscriere pe microfilme a datelor bibliografice 
si de                           catalogare 
STAS 12598-87. Informare si documentare. 
Metode de analiza a documentelor de 

determinare                             a continutului 
lor si de selectare a termenilor de indexare 
 

ASRO/CT 373 

STAS 8172-86. Carti postale ilustrate si 
ilustrate 

 
STANDARDIZAREA EUROPEANĂ 

 
Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN, 
CENELEC şi ETSI. 

Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos: 
 
 EN    standard european (CEN, CENELEC, ETSI) 
 HD   document de armonizare (CENELEC) 
 CEN/TS, CLC/TS  specificație tehnică europeană 
 CEN/TR, CLC/TR  raport tehnic european 
 CWA   acordul unui workshop CEN/CENELEC 

ETSI EG   ghid ETSI  
ETSI EN  standard european pentru telecomunicaţii 
ETSI ES   standard ETSI 
ETSI TS   specificaţie tehnică ETSI 
ETSI TR   raport tehnic ETSI 
ETSI SR   raport special ETSI 
prEN   proiect de standard european aflat în anchetă publică 
prHD   proiect de document de armonizare aflat în anchetă publică 
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