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Programul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare CALITATE SI STANDARDIZARE – 

CALIST este parte componenta a Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 
pentru perioada 1999-2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOPUL PROGRAMULUI 
 
 
Cresterea capacitatii României de a realiza produse sigure, cu un înalt nivel de calitate, în 
conformitate cu standardele internationale si, în special, ale Uniunii Europene, precum si de a 
asigura aplicarea corecta a exigentelor comunitare referitoare la Piata Unica, în primul rând a 
celor legate de libera circulatie a produselor si serviciilor,  prin:  
 
Ø sustinerea si dezvoltarea procesului de 

evaluare si certificare a conformitatii 
produselor, serviciilor si sistemelor de 
management calitate-mediu-securitate 

Ø dezvoltarea si armonizarea sistemului 
de standarde nationale, în conformitate 
cu cerintele organismelor de standar-
dizare europene si in-ternationale 

Ø dezvoltarea de metode si mijloace mo-
derne de control al calitatii produselor, 
proceselor si serviciilor 

Ø asigurarea uniformitatii si corecti-
tudinii masuratorilor si încercarilor 

Ø dezvoltarea de metode, tehnici si in-
strumente pentru îmbunatatirea calita-
tii managementului organizatiilor, în-
deosebi  a IMM-urilor 

 

Unitatea de Conducere a Programului 
 

Academia de Studii Economice - ASE, 
Bucuresti, în colaborare cu Asociatia 

Generala a Inginerilor din România - 
AGIR 

P R O G R A M U L  N A T I O N A L  D E  
  

C E R C E T A R E – D E Z V O L T A R E  S I  I N O V A R E  

Unitatea de Implementare a Programului 
 

Agentia Nationala pentru Stiinta, 
Tehnologie si Inovare – ANSTI 
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STRUCTURA PROGRAMULUI 
 
 
Subprogramul 1 
Ø Sprijinirea organizatiilor, inclusiv a 

IMM-urilor, pentru evaluarea si certi-
ficarea conformitatii produselor si ser-
viciilor 

Proiecte tip CP (certificarea conformita-
tii produselor si serviciilor) 
Subprogramul 2 
Ø Sprijinirea organizatiilor, inclusiv a 

IMM-urilor, pentru evaluarea si certi-
ficarea conformitatii sistemelor de 
management calitate-mediu-securitate 

Proiecte tip AQ (certificarea sistemelor 
de management) 

Subprogramul 3 
Ø Dezvoltarea si sustinerea sistemului 

de standarde nationale 
Proiecte tip SR (standard român) 
Subprogramul 4 
Ø Metode si tehnici pentru îmbunatatirea  

calitatii managementului IMM-urilor 
Proiecte tip QM (calitatea managemen-
tului) 
Subprogramul 5 
Ø Proiecte lansate în competitie de con-

ducatorul Programului CALIST 

Subprogramul 5 
Proiecte lansate în competitie de conducatorul Programului CALIST 

 
Obiectivul principal al acestui subprogram îl reprezinta asigurarea flexibilitatii necesare 
pentru a raspunde operativ la cerintele concrete de rezolvare a unor teme de cercetare, care 
decurg din prioritatile stabilite prin strategiile guvernamentale adoptate pe domenii specifice, 
în procesul integrarii României în Uniunea Europeana. Proiectele lansate în Competitia C2, în 
cadrul subprogramului 5 sunt: 
 
Proiectul 1: Terminologie armonizata cu 
prevederile Eurodicautom în domeniul ca-
litatii si standardizarii 
Proiectul 2: Proiectarea unui sistem asistat 
de calculator pentru gestiunea costurilor 
referitoare la calitate 
Proiectul 3: Sprijin pentru cresterea cali-
tatii transferului de informatii în cadrul 
întreprinderii si facilitarea comunicarii cu

mediul exterior prin Internet 
Proiectul 4: Sistem multimedia complex 
pentru cresterea calitatii activitatilor de 
lansare si promovare a produselor si servi-
ciilor 
Proiectul 5: Sistem operational de indica-
tori pentru evaluarea calitatii produselor si 
serviciilor în IMM-uri 

 
 

Pachetul de informatii, formularele necesare pentru propunerea de oferta si lista cu 
standarde se gasesc pe Internet, la adresa: 

www.calist.ase.ro  
 

Unitatea de Conducere a Programului 
C A L I S T 

Academia de Studii Economice Bucuresti 
Calea Dorobantilor nr. 15-17, salile 2415, 2418, 

Sector 1, Bucuresti  

Tel/fax: 2116450, 2113995 

E-mail: calist@calist.ase.ro  


