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RAPORT DE AUTOEVALUARE 
PERIOADA  31.01.2007 – 31.01.2010 

 
    1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 

    1.1. Denumirea: S.C. QUALITAS S.A. BUCUREŞTI  
    1.2. Statutul juridic*1): persoana juridică română, de drept privat, care îşi 
desfăşoară activitatea  potrivit legilor din România, ca Societate pe Acţiuni. 

    1.3. Actul de înfiinţare*2): dovada iniţială de înregisrare la Oficiul Registrului 
Comerţului al Municipiului Bucureşti, nr. 44424 din 10.07.1997 şi ultima 

menţiune din Actul Constitutiv al societăţii cu Încheierea de Certificare conform 
Legii nr. 51/1995, nr. 16 din 16.01.2009. 

    1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 4730 

    1.5. Preşedinte: Octavian Rusu; Director executiv: Dorel Ciucă  

     1.6. Adresa: str. Spătaru  Preda nr. 20, bl.97A, sc.1, ap.6, sector 5, Bucureşti  

    1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0214244400 sau 0214244401, 
www.qualitas.ro,  qualitassa @yahoo.com 
 

    2. Domeniul de specialitate  
    2.1. Conform clasificării UNESCO*3):  

6109.99 Evaluarea conformităţii: 3305.99 Certificare pentru construcţii. 

    2.2. Conform clasificării CAEN:  
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 
 

    3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 
    3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, 
inovare: 
 

Misiunea S.C. QUALITAS S.A.  o constituie managementul şi marketingul 
activităţilor de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în scopul implicării 

directe a cercetării la dezvoltarea societăţii. Societatea efectuează servicii de 
cercetare, proiectare, transfer tehnologic, conştientizare, instruire continuă, 
specializare, organizare de manifestări ştiinţifice şi alte servicii de aceeaşi natură. 

Acestea sunt subsumate şi în corelaţie cu domeniul principal de activitate, 
certificarea sistemelor de management al calităţii, mediului, sanatăţii şi securităţii 

ocupaţionale/responsabilităţii sociale, certificarea de conformitate a produselor şi 
controlul producţiei în fabrică, şi asigură de asemenea o bază pentru îmbunătăţirea 
continuă. 

Principalele direcţii de activitate ale S.C. QUALITAS S.A.  sunt: 
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 propune şi coordonează programe multidisciplinare şi proiecte de 

dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, în acord cu priorităţile naţionale 
şi internaţionale; 

 promovează transferul tehnologic şi inovarea în vederea sporirii 

competitivităţii economiei româneşti; 

 colaborează şi implică  instituţiile de învaţământ superior, cadre 

universitare şi specialişti din acestea, la realizarea programelor de 
cercetare - dezvoltare; 

 atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse naţionale şi 
internaţionale şi răspunde cererilor de piaţă prin contracte negociate 

direct cu clienţii; 

 gestionează resursele financiare atrase prin programe de profil, naţionale 

şi internaţionale; 

 participă la dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competenţei 

profesionale, fiind implicată în procesul de pregătire şi formarea acestora, 
prin organizarea de programe proprii de pregătire; personalul său propriu 

şi colaborator este implicat şi inclus în evalurile efectuate de Organismul 
Naţional de Acreditare – RENAR; 

 diseminează rezultatele şi cunoştinţele de specialitate la niveluri regional, 

naţional şi internaţional; în acest sens colaborează cu clienţii, utilizatori 
finali şi reprezentanţi ai autorităţii. 

 colaborează cu alte instituţii publice sau private, interne şi internaţionale, 
inclusiv cu organizaţii profesionale în vederea îndeplinirii obiectului său de 

activitate. 
Principale acţiuni ale S.C. QUALITAS S.A.  sunt: 

 autorizarea/acreditarea în conformitate cu cerinţele legale şi cele aplicabile 
la nivel european, obţinerea unor recunoaşteri de terţă parte în domeniile 

sale de competenţă; 

 dezvoltarea unei structuri organizatorice flexibile, capabilă să colaboreze 

cu orice instituţie care are acelaşi obiect de activitate cu al societăţii; 

 formarea unor echipe interdisciplinare de cercetători, capabili să răspundă 

cerinţelor imediate şi de perspectivă ale agenţilor economici, ale 
administraţiei publice locale şi centrale; 

 administrarea eficientă a informaţiei ştiinţifice prin organizarea unor bănci 

de date, centre de documentare cu acces la internet şi la alte reţele de 
comunicaţii internaţionale; 

 susţinerea participării, cu lucrări de amploare, la manifestări ştiinţifice 
internaţionale de prestigiu, precum şi a activităţii de publicare, difuzare şi 

diseminare a rezultatelor cercetărilor; 

 cooperarea pe bază de asociere, sau contractuală cu centre de cercetare, 

laboratoare, colective, cadre didactice, cercetători sau alte entităţi, cu  
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respectarea statutelor proprii şi  promovarea principiilor cerinţelor legale 
referitoare la drepturile de proprietate intelectuală; 

 Conducerea societăţii este  deschisă asocierilor cu alte unităţi de cercetare 
– dezvoltare şi inovare, profesionale sau de alt tip,  în vederea îndeplinirii 

obiectului de activitate, în funcţie de volumul activităţilor desfăşurate într-
o anumită zonă geografică. 

 
    3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul 
de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere): 
 

În perioada raportată, S.C. QUALITAS  a valorificat rezultatele cercetării, 
dezvoltării şi inovării în următoarele moduri: 

 membrii personalului sau au publicat un număr de 7 articole în reviste sau 
volume ale unor conferinţe cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale, în 

variate domenii, conform specializării diversificate ale angajaţilor săi, care acoperă 
practic toate domeniile ingineriei industriale; 

 a realizat un număr de 11 servicii reprezentative, legate de activitatea de 
cercetare şi certificare comandate de beneficiar, care constau în principal în 

verificare, inspecţie, analize ale condiţiilor de implementare a unor cerinţe generale, 
tehnice, şi de management, activităţi de instruire privind managementul, formare a 
personalului la clienţi, asistenţă în promovarea unor produse din domenii 

reglementate pe piaţa din România; 

 personalul său atras, cu calificare înaltă, a contribuit la realizarea unor 

proiecte competitive pentru programe de cercetare cuprinse în Planul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare şi Inovare şi de asemenea la clienţi reprezentativi din economia 
naţională şi chiar cea mondială; 

 a publicat o lucrare în reviste de specialitate de categoria B; 

 a prezentat o lucrare la o conferinţă cu participare internaţionale cu comitet 

de program în domenii de vârf ale ingineriei industriale, corespunzătoare 
specializărilor extrem de diverse ale personalului atras; 

 de asemenea s-a participat în ultima perioada la unele lucrări de 

expertizare a calităţii unor lucrări de drumuri, realizate de consorţii internaţionale, 
în România. 

 a realizat un număr de 20 proceduri şi o expertiză (care fac obiectul 

acreditării), metodologii de tip sisteme, in formate informatice destinate 
managementului evaluării şi care privesc inovarea şi transferul tehnologic etc.; 

 în cadrul personalului activează trei doctori; 
 

    3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat: 
S.C. QUALITAS S.A. nu are datorii la bugetul de stat după cum rezultă din 

documentele contabile anexate : ultimul bilanţ contabil la 30.06.2009 şi ultima 

balanţă de verificare la 31.12.2009. 
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    4. Criterii primare de performanţă 
                                                                       punctaj 

    4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4) 
 

    4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice                                   7 x 30 = 210 
    4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5)                                          x 5 
    4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6)        x 5 

    (Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1) 
                                               Total punctaj cap. 4.1: 210 

    4.2. Brevete de invenţie*7) 
    4.2.1. Număr de brevete                                               x 30 
    4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI                      x 5 

    (Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2) 
                                               Total punctaj cap. 4.2: 
 

    4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, 
omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate 

din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar 
    (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia). 
    4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii                 11 x 20 = 220 

    (Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa 
nr. 4.3) 

                                               Total punctaj cap. 4.3       220 
                                               Total punctaj cap. 4:        430 

 

    5. Criterii secundare de performanţă 
    5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie 

ISI 
    5.1.1. Număr de lucrări                                               1 x 5 =5 

    (Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1) 
                                               Total punctaj cap. 5.1:     5 
    5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de 

program 
    5.2.1. Număr de comunicări prezentate                                 1 x 5 = 5 

    (Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2) 
                                               Total punctaj cap. 5.2:      5 
    5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, 

normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau 
perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de 

beneficiar 
    5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.:                  21  x 5 = 105 
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    (Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3) 
                                               Total punctaj cap. 5.3:     105 
                                               Total punctaj cap. 5:         115 

 
 

    6. Prestigiul profesional 
    6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor 
reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective 

editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute 
    Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:       1 x 20   

 

Nume si Prenume Poziţia – Revista 

Daniel Popescu Recenzor ed. ARTECNO pentru revista 
Măsurări şi Automatizari, ISSN 1582 - 
2834  

 

   6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din 
categoria B în clasificarea CNCSIS) 

    Număr de prezenţe:                                                     x 10  
 

    6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie 
    Număr de premii:                                                       x 20   

  
    6.4. Premii naţionale ale Academiei Române 
    Număr de premii:                                                      x 20 

    Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul 
    6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare 
    Număr de conducători de doctorat:    

                                       x 10  
 

            6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare 
    Număr de doctori în ştiinţă:                                          3 x 10 = 30 

                                               Total punctaj cap. 6:               50 
                                               Total punctaj cap. 4+5+6:          595 

 
    7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face 

evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea): 
    7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din 
fonduri publice*9): 

 
 
    7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din 

fonduri private: 
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7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri 
publice*10): 

 

 
    7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri 

private: 
 
    7.5. Alte surse: Programe proprii de instruire, diseminare 2008: 50.000 RON; 

2009: 87 900 RON 
 
    7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie): 

820 000 RON  
 

        8. Resursa umană de cercetare 
    (situaţia va fi prezentată pe ani) 
    8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de 

cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: 9 / 3. 
8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 

 

2007 2008 2009 2010 

- 1/1 2/2 2/2 

 

    8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: 

2007 2008 2009 2010 

- 1/1 1/1 1/1 

 
 

        8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă :  
 

2007 2008 2009 2010 

0 0 0 0 

 
    8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă : 
 

2007 2008 2009 2010 

0 0 0 0 

 
 

    8.1.5. Asistenţi de cercetare :  
 

2007 2008 2009 2010 

0 0 0 0 
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8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat : 
 

2007 2008 2009 2010 

3 3 3 6 

 
    8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane 
    8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-

dezvoltare la data completării formularului: 0. 
    8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în 
perioada pentru care se face evaluarea: 0. 

 
    9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 

    9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 
    Nr. Crt.    Denumirea laboratorului    Domeniul în care este acreditat 
 

    9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani: 

Nr

. 

Cr

t. 

Denumire dotare Caracteristici,  
Vechime/ 

sursa  

Valoare, 

uzura 

medie 

RON 

Utilizare 

1 
Notebook DELL 

Inspiron 6400  

T2300 Centrino Duo, 1 GB 

DDR2, 80 GB HDD,  
3 ani/Regie 2400  Prezentari 

2 
Videoproiector 

BenQ MP610 

HDTV 720p, 1080p, 

Lampa 200W 
3 ani/Regie 5000  Prezentari 

3 

Retroproiector 

2M2000 + Ecran cu 

trepied 

1500 Lux 5 ani/Regie 1947  Prezentari 

4 
Centrala telefonica 

AMEX 2i 
10 posturi fax automat 5 ani/Regie 550  Telefonie 

5 Sistem PC 

E2200 Intel Pentium Dual-

Core, 2GB DDR2, HDD 

160GB 

6 

luni/Regie 
1924  

Gestionare baza 

de date, 

tehnoredactare 

documente 

oficiale 

6 
Sistem PC Game 

Clasic 

AMD Sempron 2800+,  

512 MB RAM, FX 5200, 

80GB HDD 

4 ani/Regie 1595  

Gestionare baza 

de date, 

tehnoredactare 

documente 

oficiale 

7 

Sistem PC RPC 

Link-Pro-Plus + 

Monitor BenQ 17” 

AMD Barton 2500+,  512 

MB RAM, FX 5200, 60 

GB HDD 

2 ani/Regie 1422  

Gestionare baza 

de date, 

tehnoredactare 

documente 

oficiale 
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Nr. 

Crt. 
Denumire dotare Caracteristici,  

Vechime/ 

sursa  

Valoare, 

uzura 

medie 

RON 

Utilizare 

8 

Sistem PC RPC 

Link-Pro-Plus + 

Monitor BenQ 17” 

AMD Sempron 2800+,  

1024 MB RAM, FX 5200, 

120GB HDD 

2 ani/Regie 1422  

Gestionare 

baza de date, 

tehnoredactar

e documente 

oficiale 

9 
Copiator Sagem 

MF5461 

A4, Laser, 16 ppm, 

600x600 DPI 
1 an/Regie 724  Copiere 

10 

Multifunctionala 

Kyocera Mita KM – 

1650 

A3, Laser, 16 ppm, 

600x600 DPI 
4 ani/Regie 

4031 

RON 

Copiere, 

imprimare 

11 
Imprimanta HP 

Color LaserJet 2605 

A4, Laser Color, 12 ppm, 

600x600 DPI 
2 ani/Regie 1132  Imprimare 

12 
Imprimanta HP 

DeskJet 5440  

A4, Color, 19 ppm, 

600x600 DPI 
3 ani/Regie 134  Imprimare 

13 
Scanner HP ScanJet 

G3010 
9600 DPI, 48 bit, CCD 2 ani/Regie 266  Scanare 

 

    *1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică : dacă unitatea de 
cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea 
instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de 

…............ din cadrul Universităţii …............). 
    *2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, 

modificările ulterioare. 
    *3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs. 
    *4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in 

Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & 
Humanities Citation Index]. 

    *5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor 
respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar. 
    *6) Sunt excluse autocitările. 

    *7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi 
numărul brevetului. 
    *8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, 

categoria B (vezi www.cncsis.ro). 
    *9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro. 

    *10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); 
valorile contractelor vor fi defalcate pe ani. 
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