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SSoocciieettaatteeaa  RRoommâânnãã  ppeennttrruu  AAssiigguurraarreeaa  CCaalliittããþþiiii,
asociaþie profesionalã, neguvernamentalã ºi nonprofit,
implicatã activ în promovarea culturii calitãþii în Româ-
nia, organizeazã, la fiecare 2 ani,
conferinþa internaþionalã CCaalliittaattee  ººii
FFiiaabbiilliittaattee, cea mai importantã reu-
niune ºtiinþificã în domeniul calitãþii
ºi al fiabilitãþii din România, un eve-
niment ce se înscrie în circuitul con-
ferinþelor internaþionale de succes. 

Anul acesta, cea de-a paispreze-
cea ediþie a Conferinþei se va desfã-
ºura în perioada 17-19 septembrie,
în cadrul hotelului Palace din Sinaia.

Conferinþele CCaalliittaattee  ººii  FFiiaabbiilliittaa--
ttee,,  organizate cu consecvenþã de SSoo--
cciieettaatteeaa  RRoommâânnãã  ppeennttrruu  AAssiigguurraarreeaa
CCaalliittããþþiiii în ultimul sfert de veac,
ºi-au câºtigat notorietate internaþio-
nalã, devenind tradiþionale pentru
specialiºtii în domeniu. În literatura
de specialitate, CCF este menþionatã
ca fiind a treia cea mai longevivã
Conferinþã Internaþionalã din lume,
în domeniul calitãþii ºi al fiabilitãþii,
dupã RAMS (Reliability, Availability,
Maintenability and Safty) din SUA ºi
LambdaMiu, din Franþa.

Cea de-a paisprezecea ediþie – CCCCFF  22001144 – rãmâne
consecventã cu predecesoarele sale, având ca principal
obiectiv pe acela de a se constitui într-un forum interna-
þional pentru diseminarea rezultatelor ºtiinþifice ºi a
celor mai recente informaþii referitoare la acest atât de
modern domeniu pe care îl reprezintã calitatea, cheia
excelenþei în business, în contextul unei Europe unite.

Ca la fiecare ediþie, CCF 2014 se bucurã de pre-
zenþa unor personalitãþi
ºi reputaþi specialiºti din
þarã ºi de peste hotare,
reprezentanþi ai mediului
de afaceri ºi al celui aca-
demic. În acest an, uni-
versitari ºi specialiºti ai
domeniului din România
se vor întâlni la Sinaia cu
cei din AAuussttrraalliiaa,,  BBeellggiiaa,,
FFrraannþþaa,,  MMaarreeaa  BBrriittaanniiee,,
IIssrraaeell,,  SSeerrbbiiaa..  Punctele de
vedere ale acestora vor
face subiectul a aproxi-
mativ 50 de lucrãri, pre-
zentate în cadrul confe-
rinþei.

La fiecare dintre con-
ferinþele anterioare, am
avut în vedere ca, în afarã
de comunicãrile ºtiinþifice

de specialitate, sã organizãm câte un eveniment spe-
cial, cum ar fi, de exemplu, Centenarul Joseph M. Juran
sau lansãri de cãrþi reprezentative, dintre care remar-

cãm cea de-a ºasea ediþie a volu-
mului Reliability Engineering, avân-
du-l ca autor pe Alesandro Birolini.

CCF 2014 se remarcã, de ase-
menea, printr-un eveniment deose-
bit – EEFFQQMM  OOppeenn  DDoooorrss  DDaayy  iinn
RRoommaanniiaa – organizat de EFQM în
parteneriat cu SRAC ºi cu participa-
rea Grundfos România ºi Hungarian
Association for Excellence, eveni-
ment cãruia îi va fi dedicatã prima zi
a conferinþei. Sperãm ca acest eve-
niment sã îºi atingã scopul, acela de
a se constitui într-un veritabil ghid
pentru organizaþii ºi liderii acestora,
pentru ca, prin schimbul de expe-
rienþã realizat, sã motiveze organi-
zaþiile sã acceadã cãtre Premiul de
Excelenþã EFQM, cel mai prestigios
premiu european pentru o organi-
zaþie.

Pe parcursul urmãtoarelor douã
zile – 18 ºi 19 septembrie –, CCF
2014 se va desfãºura sub forma a

ºapte sesiuni plenare ºi o sesiune poster, în care vor fi
abordate domenii precum mmaannaaggeemmeennttuull  ccaalliittããþþiiii,,  ffiiaa--
bbiilliittaattee,,  rriisscc,,  sseeccuurriittaattee,,  ffiiaabbiilliittaatteeaa  ccoommppoonneenntteelloorr  ººii  aa
ssiisstteemmeelloorr,,  mmaannaaggeemmeennttuull  mmeeddiiuulluuii  eedduuccaaþþiiee,,  ffiiaabbiilliittaattee
––  tteeoorriiii  ººii  mmooddeellee,,  cceerrttiiffiiccaarreeaa  ssiisstteemmeelloorr  ddee  mmaannaaggee--
mmeenntt..  Tematica abordatã în cadrul conferinþei a fost se-
lectatã cu scopul de a reflecta tendinþe, idei ºi concepte
de bazã pentru economia de piaþã funcþionalã. Prin
caracterul ei internaþional, CCCCFF  22001144  poate constitui un

veritabil bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ºi
mmoommeenntt  aall  aaddeevvããrruulluuii  pen-
tru organizaþiile ºi specia-
liºtii români: unde ne si-
tuãm în raport cu celelalte
þãri ale Uniunii Europene,
din punctul de vedere al
cercetãrii, al educaþiei, al
managementului ºi legis-
laþiei în domeniul calitãþii
ºi al fiabilitãþii ºi ce avem
de fãcut în aceste direcþii. 

Pe drept cuvânt, putem
afirma cã CCF este deja
un bbrraanndd  ddee  eexxcceelleennþþãã în
rândul conferinþelor ºtiin-
þifice internaþionale din
domeniul interdisciplinar
al calitãþii ºi al fiabilitãþii. 
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