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Ritmul accelerat în care societatea umanã imple-
menteazã în viaþa de zi cu zi descoperirile tehnico-
ºtiinþifice de ultimã orã, dar ºi viteza dezvoltãrii mediului
economic ºi de afaceri comparativ cu cel educaþional,

împreunã cu necesita-
tea unei corelãri efi-
ciente între piaþa mun-
cii ºi mediile educaþio-
nale sunt aspecte care
motiveazã interesul
crescând pentru abor-
darea principiilor ma-
nagementului calitãþii
în sistemul educaþio-
nal. Subiectul pro-
voacã dezbateri in-
tense, generatoare de
noi tendinþe ºi de pa-
radigme.

Domnul profesor
NNiiccoollaaee  DDrrããgguullããnneessccuu

a vorbit în sesiunea plenarã de deschidere a conferinþei
despre Paradigme ale „Universitãþii de calitate“ ºi ale
clasamentelor academice.

Tema managementului calitãþii în învãþãmânt a fost
reluatã în cadrul sesiunii plenare 4, ai cãrei chairman-i
au fost profesorii MMiicchheellee  CCaannoo (Universitatea West of
Scotland, UK) ºi NNiiccoollaaee  DDrrããgguullããnneessccuu (Universitatea
Politehnica Bucureºti).

Pot fi aplicate cu succes practicile producþiei Lean în
sectorul învãþãmântului superior? – o întrebare inci-
tantã, provocatoare, lansatã la CCF 2014 de doamna
MMiicchheellee  CCaannoo  ºi al cãrei rãspuns se aflã în rezultatele
unui proiect de cercetare al autoarei asupra acestui
subiect. Cercetarea, bazatã pe o analizã calitativã com-
parativã a literaturii de specialitate ºi pe interviuri semi-
structurate ale celor implicaþi în implementarea Lean
într-o serie de sectoare incluzându-l pe cel al învãþã-
mântului superior, demonstreazã cã, în timp ce proiec-
tele Lean pot avea succes la nivel local, este nevoie de
o abordare mai strategicã pentru a se elabora o culturã
referitoare la îmbunãtãþirea continuã, ceea ce ar putea
conduce la implementarea integralã a principiilor Lean.
De asemenea, sunt identificaþi factorii de succes la toate
nivelurile de implementare. Obiectivul concret al lucrãrii
este acela de a oferi un cadru de referinþã pentru pla-
nificarea ºi implementarea diferitelor etape care sã con-
ducã la aplicarea principiilor producþiei Lean în sectorul
învãþãmântului superior. Acest cadru are la bazã cele
mai bune practici în implementarea principiilor Lean,
care pot fi folosite în universitãþi.

Domnul RReemmuuss  CChhiinnãã (Ministerul Educaþiei Naþio-
nale, România) abordeazã subiectul provocator al edu-
caþiei despre standardizare, în contrapondere cu
standardizarea în educaþie, ceea ce poate constitui o
schimbare de paradig-
mã în educaþia secolu-
lui XXI. În opinia auto-
rului lucrãrii, se impune
implementarea unui
proces privind educaþia
despre standardizare,
chiar din clasele ele-
mentare, aºa cum se
întâmplã în mediile
educaþionale conside-
rate ca cele mai per-
formante din lume,
Coreea de Sud fiind
exemplul oferit. Prin
lucrarea prezentatã la
CCF 2014, autorul ri-
dicã un semnal de alarmã, îndemnând la abordarea cu
responsabilitate a acestui subiect în mediul educaþional
românesc, cãci, altfel, unele „pericole“ pot sã aparã din
perspectiva unei abordãri superficiale a acestei pro-
bleme (în spaþiul nostru educaþional) ºi, mai ales, „ne-
participarea“ la procesul de elaborare a unor reguli,
aplicabile în toate zonele lumii, referitoare la educaþia
despre standardizare, având în vedere diferenþele sem-
nificative dintre condiþiile specifice în care orice mediu
educaþional funcþioneazã.

În cadrul sesiunii a fost prezentat ºi un interesant stu-
diu de caz referitor la procesul de autoevaluare aplicat
în Universitatea Anadolu din Eskiºehir, Turcia, efectuat
de doamna MMaannuueellaa  SSttooiiccaa, în perioada februarie-iulie
2014. Domnia sa vorbeºte despre atenþia specialã
acordatã educaþiei de cãtre guvernul turc, aceasta fiind
consideratã „vârful de lance“ pentru accederea la ex-
celenþã. De altfel, Facultatea de Educaþie a Universitãþii
Anadolu, una dintre universitãþile de elitã din Turcia, are
în componenþã un Departament pentru Educaþie ºi Ad-
ministraþie, în cadrul cãruia sunt experimentate pro-
cesele de autoevaluare ale modelului EFQM, ceea ce
constituie subiectul prezentãrii.

În final, subiectele prezentate au incitat la discuþii,
sintetizate de domnul profesor Drãgulãnescu astfel:
„Participanþii au subliniat caracterul nociv al actualei
Legi 87/2006 privind asigurarea calitãþii educaþiei (do-
cument esenþial, dar având numeroase ºi regretabile
confuzii, erori ºi lacune) care a dezorientat pe cei che-
maþi s-o aplice, a contribuit la apariþia unei birocraþii
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exagerate ºi inutile în ºcoli/universitãþi ºi a determinat
irosirea unor mari cantitãþi de resurse financiare, fãrã sã
se obþinã vreun impact vizibil asupra calitãþii educa-
þiei… Printre altele, abordarea româneascã a asigurãrii
calitãþii educaþiei a respins „a priori“, de aproape un
deceniu, bine cunoscutele standarde ale familiei ISO
9000 (inclusiv principiile ºi terminologia incluse în
acestea!) pentru ridicolul motiv cã …orice standard ar
limita drastic – fiind deci incompatibil
cu educaþia – creativitatea ºi inovarea
atât de specifice acestui domeniu…

Participanþii au fost de acord cã este
necesarã abrogarea de urgenþã a Legii
87/2006 ºi elaborarea, discutarea ºi
adoptarea unei noi legi a asigurãrii ca-
litãþii educaþiei realizatã însã de spe-
cialiºti în managementul calitãþii“.

În cadrul aceleiaºi sesiuni plenare,
au fost abordate ºi subiecte referitoare
la mmaannaaggeemmeennttuull  mmeeddiiuulluuii..

Dupã sistemul de management al
calitãþii, a cãrui implementare constituie
preocuparea centralã a organizaþiilor,
sistemul de management al mediului a
cunoscut un interes crescând în ultimii
ani. Experienþa a dovedit cã un control efectiv al poluãrii
de orice naturã nu poate fi fãcut numai prin folosirea
metodelor tehnologice, ci se impun planificarea, orga-
nizarea ºi controlul tuturor activitãþilor unei companii,
cu alte cuvinte, abordarea unui sistem de management
al mediului, integrat în managementul general al
companiei. 

Doamna EElleennaa  ZZiinnccaa, auditor ºef SRAC CERT Bucu-
reºti, a prezentat Cele mai bune practici de manage-
ment de mediu pentru sectorul administraþiei publice – im-
plementate printr-un
sistem de manage-
ment de mediu –
EMAS. Domnia sa a
subliniat rolul esen-
þial pe care sectorul
administraþiei publice
îl are în conducerea
cãtre dezvoltarea du-
rabilã a societãþii
cãreia îi aparþine.
Deopotrivã cu rolul
de lider în acþiunile
întreprinse în comu-

nitate pentru combaterea diferitelor forme de poluare,
municipalitãþile ºi autoritãþile locale sunt responsabile
de activitãþi dintre cele mai diverse – atenuarea schim-
bãrilor climatice, amenajarea teritoriului, mobilitate,
calitatea aerului, prelucrarea deºeurilor, alimentarea cu
apã ºi tratarea apelor reziduale, performanþa energe-
ticã º.a. Pentru fiecare dintre aceste domenii pot fi alese
cele mai bune practici de management de mediu, core-

late cu aspectele de mediu semnifica-
tive ºi cu indicatorii de performanþã de
mediu stabiliþi. Lucrarea oferã o analizã
detaliatã care relevã influenþa directã ºi
indirectã pe care administraþia publicã
o exercitã asupra celor mai multe as-
pecte de mediu. Schema de manage-
ment de mediu ºi audit – EMAS – face
diferenþa între aspectele de mediu di-
recte ºi cele indirecte, autoritãþile locale
fiind cel mai important grup þintã pentru
EMAS.

În prezent, problema de cea mai
mare actualitate la nivel global este cea
referitoare la schimbãrile climatice cau-
zate de emisia de gaze cu efect de serã.
Singura contribuþie, dar ºi extrem de

semnificativã, la amplificarea acestui fenomen este cea
umanã, prin producerea de bioxid de carbon, sectorul
industrial fiind cel mai responsabil în acest sens.
Pornind de la aceastã realitate, domnul OOvviiddiiuu  ÞÞuuþþuuiiaannuu
(Nova Industrial, Bucureºti) a propus, în cadrul lucrãrii
prezentate la CCF 2014, Sesiunea plenarã 3, doi in-
dicatori de evaluare a performanþei de mediu în activi-
tatea de întreþinere a echipamentelor industriale. Aceºti
indicatori pot fi aplicaþi pe diferite niveluri de orga-
nizare, permiþând managementului sã gãseascã toate

categoriile de pier-
deri ºi sã ia mãsuri
corective ºi preven-
tive eficiente, com-
pletând, de aseme-
nea, baza de date
referitoare la protec-
þia mediului, fiind
astfel posibilã o
comparare a perfor-
manþei de mediu la
diferite niveluri ale
serviciilor de întreþi-
nere. 
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