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„Trecut-au anii ca norii lungi pe ºesuri“ (Mihai
Eminescu) – una dintre cele mai frumoase comparaþii
ale literaturii române. Asta îmi vine acum în minte, când
mã gândesc la cei 20 de ani care au trecut de la înfiinþa-
rea asociaþiei în 4 iulie 1993 (de ziua Statelor Unite ale
Americii).
De asemenea, mã gândesc cã atunci eram parcã mai

optimiºti ºi mai entuziaºti privind viitorul calitãþii în
România.
Aceasta a þinut cât timp am luptat pentru crearea le-

gislaþiei în domeniu ºi a infrastructurii calitãþii în Ro-
mânia.
S-au elaborat politici ºi programe pentru calitate,

s-au fãcut eforturi pentru alinierea la politica europeanã
ºi la standardele europene pentru calitate, se þineau se-
minarii, conferinþe, au apãrut reviste ºi publicaþii des-
pre calitate ºi managementul calitãþii.
Dupã aceea, entuziasmul a început sã scadã, precum

ºi interesul autoritãþilor publice ºi al presei pentru pro-
movarea calitãþii, unele reviste au dispãrut, iar publica-
þiile ºi evenimentele au devenit din ce în ce mai rare.
Suntem mândri cã nu acelaºi lucru s-a întâmplat ºi

cu asociaþia noastrã, care continuã sã publice revistele
Asigurarea Calitãþii – Quality Assurance (trimes-
trialã), care a ajuns la al 73-lea numãr, cu o vechime
neîntreruptã de 18 ani ºi Calitatea – acces la succes
(ºase apariþii pe an), din 2000, ajungând la numãrul 134.
La fel ne putem mândri ºi cu Conferinþa Internaþio-

nalã CCF (Conferinþa de calitate ºi fiabilitate) care
este citatã în literatura de specialitate ca a 3-a confe-
rinþã internaþionalã din lume în ceea ce priveºte longe-
vitatea, dupã Conferinþa RAMS (Reliability, Availabi-
lity, Maintenability and Safety) din Statele Unite ºi
Conferinþa lambda-miu din Franþa.
Menþionez cu aceastã ocazie aportul deosebit la

aceste realizãri adus, chiar de la începuturile SRAC,
de cãtre prof. dr. ing. Ioan Bacivarov ºi prof. dr. ing.
Alexandru Stamatiu, profesioniºti entuziaºti ai dome-
niului ºi ulterior de cãtre prof. dr. ing. Nicolae Drãgu-
lãnescu ºi Tudor Mãrunþelu. Doresc de asemenea sã

menþionez contribuþia adusã la succesele SRAC a doi
membri de bazã din Consiliul de Administrare al SRAC,
prof. dr. ing. Constantin Ionescu ºi prof. dr. ing. Vale-
rius Stanciu, oameni deosebiþi care între timp s-au
stins din viaþã ºi pe care doresc sã-i readuc în memoria
dumneavoastrã, cu aceastã ocazie.
De asemenea, doresc sã-i aduc un omagiu ºi mate-

maticianului dr. Viorel Vodã, decedat în urma unei boli
cumplite ºi cu care am reuºit sã scriu ºi sã publicãm
câteva cãrþi în domeniu.
Nu pot trece cu vederea nici contribuþia la succesele

noastre a unor specialiºti de marcã de peste hotare, ca
prof. dr. ing. Liviu Mãsãlar (Belgia), prof. dr. ing.
D.F. Lãzãroiu (Franþa), prof. dr. Alessandro Birolini
(Elveþia), prof. dr. Michele Cano (Marea Britanie),
prof. dr. Ton van der Wiele (Olanda) ºi prof. dr. A. Kobi
(Franþa), participanþi în mod constant la lucrãrile CCF,
precum ºi buna colaborare cu Institutul Juran ºi editura
Mc GrawHill din Statele Unite.
Evident cã dupã 20 de ani de activitate îmi trec ºi

multe alte întâmplãri ºi evenimente prin minte, dar pe
care am sã încerc sã le menþionez în cel de-al doilea
volum al Istoriei Calitãþii pe care am de gând sã-l scriu,
dupã ce primul a fost elaborat împreunã cu regretatul
Viorel Vodã.
Sper într-o revigorare a activitãþilor în domeniul ca-

litãþii ºi al fiabilitãþii, a interesului specialiºtilor ºi al
publicului larg pentru aceste domenii ºi, mai ales, al
autoritãþilor publice care trebuie sã înþeleagã calitatea
ca factorul predominant care asigurã eficacitatea ºi efi-
cienþa economicã a oricãrei organizaþii ºi a economiei
în ansamblul ei.
Fãrã calitate nu putem vorbi de promovarea expor-

tului ºi pãtrunderea produselor româneºti pe pieþele
internaþionale ºi nici de îmbunãtãþirea ºi calitatea vieþii
în România.
Am plãcerea ºi onoarea sã urez cu aceastã ocazie

membrilor asociaþiei, tuturor specialiºtilor ºi colabora-
torilor noºtri, multã sãnãtate, fericire, prosperitate ºi
numai succese.
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