INFO/EVENIMENT

C CF – u n brand de excelen þã
Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãþii, de specialitate, sã organizãm câte un eveniment speasociaþie profesionalã, neguvernamentalã ºi nonprofit, cial, cum ar fi, de exemplu, Centenarul Joseph M. Juran
implicatã activ în promovarea culturii calitãþii în Româ- sau lansãri de cãrþi reprezentative, dintre care remarnia, organizeazã, la fiecare 2 ani,
cãm cea de-a ºasea ediþie a voluconferinþa internaþionalã Calitate ºi
mului Reliability Engineering, avânFiabilitate, cea mai importantã reudu-l ca autor pe Alesandro Birolini.
niune ºtiinþificã în domeniul calitãþii
CCF 2014 se remarcã, de aseºi al fiabilitãþii din România, un evemenea, printr-un eveniment deoseniment ce se înscrie în circuitul conbit – EFQM Open Doors Day in
Romania – organizat de EFQM în
ferinþelor internaþionale de succes.
Anul acesta, cea de-a paisprezeparteneriat cu SRAC ºi cu participacea ediþie a Conferinþei se va desfãrea Grundfos România ºi Hungarian
ºura în perioada 17-19 septembrie,
Association for Excellence, eveniîn cadrul hotelului Palace din Sinaia.
ment cãruia îi va fi dedicatã prima zi
Conferinþele Calitate ºi Fiabilitaa conferinþei. Sperãm ca acest evete, organizate cu consecvenþã de Soniment sã îºi atingã scopul, acela de
cietatea Românã pentru Asigurarea
a se constitui într-un veritabil ghid
Calitãþii în ultimul sfert de veac,
pentru organizaþii ºi liderii acestora,
pentru ca, prin schimbul de expeºi-au câºtigat notorietate internaþiorienþã realizat, sã motiveze organinalã, devenind tradiþionale pentru
zaþiile sã acceadã cãtre Premiul de
specialiºtii în domeniu. În literatura
Excelenþã EFQM, cel mai prestigios
de specialitate, CCF este menþionatã
premiu european pentru o organica fiind a treia cea mai longevivã
zaþie.
Conferinþã Internaþionalã din lume,
Dan STOICHIÞOIU
Pe parcursul urmãtoarelor douã
în domeniul calitãþii ºi al fiabilitãþii,
Preºedinte al Societãþii Române
zile
– 18 ºi 19 septembrie –, CCF
dupã RAMS (Reliability, Availability,
pentru Asigurarea Calitãþii
2014 se va desfãºura sub forma a
Maintenability and Safty) din SUA ºi
ºapte sesiuni plenare ºi o sesiune poster, în care vor fi
LambdaMiu, din Franþa.
Cea de-a paisprezecea ediþie – CCF 2014 – rãmâne abordate domenii precum managementul calitãþii, fiaconsecventã cu predecesoarele sale, având ca principal bilitate, risc, securitate, fiabilitatea componentelor ºi a
obiectiv pe acela de a se constitui într-un forum interna- sistemelor, managementul mediului educaþie, fiabilitate
þional pentru diseminarea rezultatelor ºtiinþifice ºi a – teorii ºi modele, certificarea sistemelor de managecelor mai recente informaþii referitoare la acest atât de ment. Tematica abordatã în cadrul conferinþei a fost semodern domeniu pe care îl reprezintã calitatea, cheia lectatã cu scopul de a reflecta tendinþe, idei ºi concepte
excelenþei în business, în contextul unei Europe unite.
de bazã pentru economia de piaþã funcþionalã. Prin
Ca la fiecare ediþie, CCF 2014 se bucurã de pre- caracterul ei internaþional, CCF 2014 poate constitui un
veritabil benchmarking ºi
zenþa unor personalitãþi
moment al adevãrului penºi reputaþi specialiºti din
tru organizaþiile ºi speciaþarã ºi de peste hotare,
liºtii români: unde ne sireprezentanþi ai mediului
tuãm în raport cu celelalte
de afaceri ºi al celui acaþãri ale Uniunii Europene,
demic. În acest an, unidin punctul de vedere al
versitari ºi specialiºti ai
cercetãrii, al educaþiei, al
domeniului din România
managementului ºi legisse vor întâlni la Sinaia cu
laþiei în domeniul calitãþii
cei din Australia, Belgia,
Franþa, Marea Britanie,
ºi al fiabilitãþii ºi ce avem
Israel, Serbia. Punctele de
de fãcut în aceste direcþii.
Pe drept cuvânt, putem
vedere ale acestora vor
afirma cã CCF este deja
face subiectul a aproxiun brand de excelenþã în
mativ 50 de lucrãri, prerândul conferinþelor ºtiinzentate în cadrul confeþifice internaþionale din
rinþei.
domeniul interdisciplinar
La fiecare dintre conal calitãþii ºi al fiabilitãþii.
ferinþele anterioare, am
avut în vedere ca, în afarã
Dr. ing. Dan STOICHIÞOIU
de comunicãrile ºtiinþifice
CALITATEA

acces la succes
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