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Sistemul de asigurare a calităţii adaptat la 
activităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică specifice noului mediu economic, permite 
unităţilor de cercetare-dezvoltare să-şi realizeze 
procesul de inovare la un nivel înalt de calitate. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii de 
cercetare-dezvoltare, unităţile de cercetare-dezvoltarte 
trebuie să acumuleze cunoştinţe, să achiziţioneze 
echipamente şi capabilităţi în domeniile tehnologice 
definite pentru a putea fi capabile să acţioneze ca 
subcontractori în realizarea transferului de tehnolo-
gie necesar. 

În acest sens, unităţile de cercetare-dezvoltare 
trebuie să acumuleze experienţă în activitatea de 
consultanţă a companiilor cu care colaborează, în 
vederea îmbunătăţirii capabilităţii de management, 
precum şi a implementării sistemului de calitate. 

Problema gestionării calităţii s-a pus după cel de-
al doilea Război Mondial, avându-i ca precursori pe 
J.M Juran (SUA), P. Lemaitre (Franţa), M. Nixon 
(M. Britanie) ş.a. 

În paralel cu introducerea gestiunii calităţii, în 
Japonia s-au înfiinţat, în anul 1949 şi primele cercuri 
de calitate, imaginate de prof. Kaoru Ishikawa. 

Gestiunea calităţii se realizează prin trei funcţii1: 
1) reglementarea calităţii; 
2) asigurarea calităţii; 
3) evaluarea calităţii. 
În ceea ce priveşte asigurarea calităţii, aceasta 

grupează toate activităţile legate de pregătirea şi de 

                                                 
1 Sârbu, R, Grigoriu, S, Certificarea, auditarea şi 

gestionarea costurilor calităţii, Editura OSCAR PRINT 
Bucureşti, 1998,  p. 274-286 

desfăşurarea procesului de fabricaţie: efectuarea cer-
cetărilor, elaborarea designului, realizarea prototipului, 
definitivarea documentaţiei tehnice, elaborarea teh-
nologiei, aprovizionarea cu materii prime, materiale 
la calitatea prescrisă etc.2. 

Pentru obţinerea unui produs de înalt nivel calitativ, 
punctul de pornire ca început al procesului industrial 
este activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică, urmat de designul produsului. 

Ca urmare, sistemul de asigurare a calităţii poate 
fi definit prin următorii factori: 

– un cost de atingere a eficienţei; 
– o activitate de suport a productivităţii; 
– un mijloc de a realiza totul corect de prima 

dată; 
– o înţelepciune a conducerii; 
– o responsabilitate a fiecăruia. 
Un rol important în realizarea calităţii activităţii 

de cercetare-dezvoltare îl constituie standardizarea. 
În acest sens, J.M. Juran afirma că „secolul XXI va fi 
secolul calităţii”.  

Calitatea a depăşit conotaţia restrictivă de control, 
întrucât standardizarea şu certificarea/acreditarea 
reprezintă pârghiile de bază ale calităţii. 

Standardizarea internaţională a suferit, în timp, 
numeroase transformări, fapt pentru care aceasta, în 
prezent, se poziţionează în centrul noilor reguli ale 
comerţului mondial. 

Perioada de la sfârşitul anului 1993 şi începutul 
anului 1994 va rămâne marcată ca momentul de 

                                                 
2 Sârbu, R, Grigoriu, S, Certificarea, auditarea şi 

gestionarea costurilor calităţii, Editura OSCAR PRINT 
Bucureşti, 1998,   p. 277 
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referinţă în evoluţia economiei mondiale. După o 
perioadă caracterizată de un liberalism excesiv care 
a condus statele lumii la încercarea de a coordona 
interdependenţa economiilor, asistăm la apariţia unei 
noi ordini mondiale (globalizarea) care se manifestă, 
în principal, prin apariţia unor blocuri economice 
regionale care încearcă să-şi impună supremaţia. 

Astfel, putem vorbi de Spaţiul Economic Euro-
pean şi despre ALENA (Acordul de liber schimb 
nord-american). 

Cele 117 ţări care gravitau în jurul acordului GATT 
au ajuns la o decizie comună, instituind Organizaţia 
Mondială pentru Comerţ. Ca urmare a acestor mutaţii 
mondiale, se poate afirma că „standardizarea re-
prezintă o armă strategică redutabilă!” 

Cu ajutorul ei poate fi favorizat protecţionismul 
sau se poate accede la dezvoltarea unor pieţe noi. 
Standardizarea poate constitui un factor de progres 
care contribuie la eliminarea barierelor tehnice din 
calea schimburilor comerciale, stabilind un limbaj 
comun şi codificat pentru industrie şi partenerii 
publici sau privaţi ai acestora. Cu alte cuvinte, 
standardizarea reprezintă un instrument util 
politicii naţionale de dezvoltare. 

În România, prin legislaţia din 1992, s-a creat 
posibilitatea trecerii la standardizarea voluntară, 
necesitate prin care sectorul privat trebuie susţinut în 
efortul de elaborare a standardelor la nivel mondial. 
Această activitate a constat şi constă, în principal, în 
respectarea, cu stricteţe, a criteriilor internaţionale, 
valabile nu numai pentru produse şi servicii, ci şi 
pentru sistemele de calitate din întreprinderi. 

De menţionat faptul că în materie de standar-
dizare, comportamentul unei ţări diferă de la o zonă 
geografică la alta, astfel încât, dacă Europa de Sud 
(Italia, Spania) considerau armonizarea tehnică prin 
intermediul standardelor ca un mijloc de a penetra 
pe piaţa continentului european, Franţa şi Germania 
se bazau pe reacţia directă a întreprinderilor la acti-
vitatea de standardizare naţională şi internaţională. 
Marea Britanie prezenta un comportament original 
în materie de standardizare, cuplând intenţia de a 
accede pe piaţă a ţărilor sud-europene cu deter-
minarea susţinută a întreprinderilor de a se organiza 
într-un permanent parteneriat cu standardul. 

O idee culturală preconcepută, greşită prin esenţa 
ei, asimilează standardul cu o regulă impusă din 
exterior, cu un act normativ paraadministrativ. Aceasta 
înseamnă a uita faptul că standardul se stabileşte 
prin consensul părţilor şi că este, în primul rând, un 
document contractual care stă la baza negocierilor 
dintre furnizor şi client. Şi în momentul în care 
acceptăm ideea de negociere ne găsim într-un 
raport de parteneriat şi nu într-unul de forţă. 

Producătorul/prestatorul este singurul care poate 
să-şi precizeze poziţia faţă de standarde, în cadrul 
unei strategii de întreprindere. În acest caz există trei 
posibilităţi: 

1. Să produci la un nivel calitativ superior în 
raport cu nivelul prevăzut în standardul naţional 
armonizat cu cel internaţional – câştig suplimentar, 
siguranţă, piaţa internaţională absoarbe produsele 
la preţuri competitive. 

2. Să produci la nivelul standardului naţional 
armonizat cu cel internaţional – siguranţă, piaţa 
internaţională absoarbe produsele la preţuri com-
petitive. 

3. Să produci sub nivelul standardului naţional 
armonizat cu cel internaţional – nesiguranţă, salvare 
prin eventualitatea unor vânzări cu preţ redus, 
piaţa internaţională inaccesibilă. 

În foarte multe situaţii, când se discută cu între-
prinderile producătoare despre standarde, certificare 
de conformitate, acreditare, reacţia este de indis-
ponibilitate. În sensul celor afirmate se poate preciza 
faptul că elementele deosebit de importante pentru 
coordonarea eficientă a procesului de integrare 
trebuie reprezentate prin: 

 Standardizarea reprezintă o modalitate de a 
evita obstacolele care apar în calea întreprinde-
rilor, cele mai importante fiind: 

a) pericolul complexităţii – eliminarea supra-
abundenţei de informaţie; 

b) pericolul incertitudinii – consecinţă a com-
plexităţii care determină imprevizibilitatea. (Cum să 
apreciez evoluţia exigenţelor clienţilor? Cum să se 
lanseze o fabricaţie? etc.) Pentru rezolvarea acestor 
două probleme, standardizarea poate oferi soluţii. 
Standardele, colecţiile tematice de standarde, reprezintă 
rezultatul unei munci considerabile care a permis 
sinteza cunoştinţelor disponibile. Această sinteză este, 
mai întâi tehnică, dar este şi rezultat al dialogului 
permanent cu experţii din domeniu. Astfel, se inte-
grează preocupările de protecţie, funcţionare şi 
întreţinere economică a produselor şi serviciilor şi se 
realizează cel mai bun compromis calitate/preţ. Acest 
rol benefic de reducător important al complexităţii şi 
incertitudinii este jucat şi la nivel internaţional, pentru 
ţările care s-au decis să nu gândească în termeni de 
piaţă naţională protejată, ci care se orientează către 
piaţa mondială; 

c) pericolul accelerării – dat de timpul care „se 
scurge din ce în ce mai repede”. Cei mai buni con-
ducători de întreprindere sunt legaţi de eveniment, 
căutând să-l preceadă şi să-l anticipeze. Standar-
dizarea, prin faptul că înlesneşte selecţionarea 
informaţiilor în toate domeniile, constituie o sursă de 
economie de timp.  

Integrarea europeană se va realiza în măsura 
în care structuri similare cu cele care operează la 
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nivelul continentului nostru vor fi preluate la 
nivel naţional. În acest scop, la propunerea şi cu 
ajutorul IRS, au fost create: 

a) sistemul asociativ care să reprezinte România 
în cadrul EAN (organizaţia europeană a codului cu 
bare şi linii), care a primit numărul de cod pentru 
ţara noastră; 

b) comitetul tehnic privind activitatea bancară 
care va putea prelua toată metodologia standardizată 
în domeniu, generând mijloacele necesare inter-
cuplării sistemului naţional bancar cu cel european; 

c) structura necesară preluării elementelor de 
management al întreprinderilor şi a celor de opera-
ţiuni financiare (analiza valorii, valori mobiliare, 
concepte fundamentale ale conducerii producţiei, 
durata de viaţă şi durabilitatea bunurilor etc.) 

d) conceperea sistemului de preluare, la nivel 
naţional, a schimbului de date informatizate (EDI), 
standardizat la nivel european; 

e) grupe de interes care, sub coordonarea IRS, 
reprezintă interesele României în cadrul organisme-
lor europene de standardizare; 

f) fazele punctului de informare pentru OMC 
(Organizaţia Mondială a Comerţului); 

g) premizele unei reale sinergii cercetare-stan-
dardizare cu scopul promovării concepţiei tehnice 
româneşti: 
 
Produse........Standard…..Standard...........Standarde naţionale 
româneşti…de firmă........european..........(preluare în ţările  
nou create            (propunere)......Uniunii Europene) 
 

h) pârghiile necesare creării de organisme de 
certificare în cadrul institutelor de cercetare care au 
o structură adecvată, fapt care va determina 
asigurarea de noi locuri de muncă pentru specialiştii 

cu studii superioare, afectaţi de profundele trans-
formări care au loc în sfera cercetării; 

i) conexiunile necesare coordonării naţionale a 
Programului Regional pentru Asigurarea Calităţii 
(PRAQ ’91), sub conducerea Comitetului European 
de Standardizare. 

 Certificarea sistemelor calităţii din întreprin-
deri, a produselor şi serviciilor, a personalului, cât şi 
acreditarea laboratoarelor de încercări trebuie să 
devină poţiuni fundamentale pentru ministerele im-
plicate, dacă se doreşte, în realitate, penetrarea pe 
Piaţa Unică Europeană. Aportul certificării poate fi 
materializat prin: 

– imaginea „Calitate” a întreprinderilor care 
doresc să-şi asigure accesul pe alte pieţe; 

– focalizarea intereselor întreprinderilor asupra 
unui obiectiv simplu, măsurabil şi limitat în timp; 

– readucerea la parametrii optimi a sistemelor 
calităţii existente, care prezentau o serie de lipsuri; 

– descoperirea „Calităţii” de către o parte dintre 
întreprinderile care nu au fost capabile să perceapă 
această dimensiune. 

Ca urmare, orice activitate economică, inclusiv 
de cercetare-dezvoltare trebuie să se încheie cu 
evaluarea şi analiza costurilor calităţii1.  
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