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Programul National Calitate si standardizare - CALIST 

 
 
 

rin contractul nr. 1/1.06.2000, Academia de Studii Economice a preluat de la Agentia 
Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare conducerea Programului National Calitate 

si standardizare – CALIST. 
 
Programul Calitate si standardizare vizeaza crearea si dezvoltarea unui mediu tehnico-
economic favorabil în domeniul calitatii si standardizarii, în scopul cresterii competitivitatii 
produselor românesti si accesului pe piata interna a Uniunii Europene (UE). Scopul 
programului este de a contribui la îndeplinirea cerintelor legate de libera circulatie a bunurilor 
în concordanta cu prevederile din Programul de guvernare, Programul national de Aderare a 
României la Uniunea Europeana si cu prioritatile cuprinse în Parteneriatul de Aderare la 
Uniunea Europeana. 
 
Obiectivele programului Calitate ts standardizare sunt corelate cu obiectivul strategic al 
Planului National pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare, respectiv cresterea nivelului tehnic 
si calitativ al produselor si serviciilor românesti, în scopul asigurarii competitivitatii lor pe 
plan intern si extern concomitent cu eliminarea decalajului fata de nivelul european. 
 
În acest context, rolul Programului National Calitate si standardizare consta în crearea 
cadrului necesar cresterii calitatii produselor, promovarea unor masurari si încercari precise, 
repetabile si reproductibile, asociata cu cresterea eficacitatii în domeniul controlului, 
standardizarii si calitatii, în scopul sporirii capacitatii produselor românesti de a circula liber 
si de a face fata la presiunile concurentiale si la fortele de piata ale UE, precum si de a-si 
aduce contributia la asumarea de catre România a obligatiilor ce decurg din calitatea de 
membru a UE. 
 
Lucrarile de cercetare care se vor desfasura în cadrul acestui program national au ca prioritate 
absoluta crearea cadrului adecvat necesar asigurarii comparabilitatii masurarilor si 
încercarilor, esentiala pentru functionarea efectiva a pietei unice si pentru a demonstra 
conformitatea cu legislatia europeana, precum si dezvoltarea de activitati care sa permita 
diseminarea celor mai moderne procedee de control si de îmbunatatire continua a calitatii în 
toate ramurile economiei nationale, sustinuta de o dotare adecvata cu mijloace de masurare si 
încercare corespunzatoare unui grad de instrumentatie similar cu tarile industrial dezvoltate. 
 
Structura programului Calitate si standardizare 
 
Structura programului a fost stabilita pornind de la urmatoarele considerente: 
• starea economiei românesti, care necesita surmontarea decalajului dintre nivelul de 
dezvoltare al României comparativ cu UE;  
• îndeplinirea cerintelor prevazute în Agenda 2000;  
• îndeplinirea prevederilor Programului National de Aderare a României la UE si a celor 
cuprinse în Parteneriatul de Aderare  
• corelarea cu obiectivele specifice ale domeniului calitatii cuprinse în Programul Cadru V 
de CDT al UE  
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Programul are în componenta urmatoarele cinci subprograme: 
• Sisteme de masurare/ încercare si control al calitatii produselor / proceselor 
• Dezvoltarea sistemelor de management al calitatii si de evaluare a conformitatii 
• Dezvoltarea si sustinerea sistemului de standarde nationale 
• Întretinerea si dezvoltarea sistemului metrologic 
• Masurari si încercari legate de cerintele generale ale societatii privind cresterea 
calitatii vietii 
 
Rezultate estimate 
 
Pe durata desfasurarii programului se preconizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate: 
• realizarea de prototipuri/echipamente la nivelul tehnic al Uniunii Europene, precum si 
metode/tehnologii de masurare/încercare pentru evaluarea conformitatii;  
• realizarea unui sistem armonizat de standarde nationale;  
• extinderea accesului la informare prin dezvoltarea sistemului de diseminare de informatii;  
• realizarea unui sistem national de etaloane dezvoltat, cu performante metrologice la 
nivelul Uniunii Europene;  
• optimizarea conceptiei produselor pe criterii legate de raportul calitate – cost;  
• metode si procedee de control, masurari si încercari pentru atestarea de noi tehnologii, 
produse si servicii;  
• accelerarea procesului de adoptare a standardelor europene si internationale ca standarde 
nationale;  
• participarea la lucrari de standardizare europene si internationale;  
• formarea de specialisti si crearea unei culturi a calitatii la nivelul economiei nationale.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Informatii cu privire la Programul CALIST pot fi obtinute la: 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI - Departamentul de 
Cercetari Economice 
Calea Dorobanti nr. 15-17, sect.1, cod: 71131, Bucuresti 
Tel/Fax: 211.64.50, e-mail: bodea@inforec.ase.ro 
 
Conducere Program: Prof. dr. Marieta OLARU, Prof. dr. Constanta BODEA 
 
 
 

 


