
Cea mai importantã organizaþie profesionalã în do-
meniu din România, Societatea Românã pentru Asigu-
rarea Calitãþii (S.R.A.C.), aniverseazã douã decenii de
existenþã. Sunt douãzeci de ani care au consacrat-o
drept cea mai puternicã ºi mai activã organizaþie naþio-
nala în domeniul asigurãrii calitãþii.
Desigur, sunt numeroase domeniile în care S.R.A.C.

a excelat, începând cu promovarea celor mai bune prac-
tici în domeniul asigurãrii ºi managementului calitãþii,
continuând cu cooperarea cu organisme guvernamen-
tale româneºti ºi organizaþii neguvernamentale naþio-
nale ºi internaþionale în activitãþi legate de domeniul
calitãþii ºi terminând cu certificarea sistemelor de ma-
nagement al companiilor (al calitãþii, mediului, sãnãtãþii
ºi securitãþii ocupaþionale, responsabilitãþii sociale ºi
securitãþii informaþionale sau alimentare º.a.).
În cele ce urmeazã doresc sã vorbesc doar despre

douã dintre domeniile în care S.R.A.C. s-a remarcat, ºi
anume promovarea culturii calitãþii ºi a educaþiei în do-
meniul calitãþii în România. Sunt domeniile în care pot
sã afirm cã a existat o excelentã cooperare între Facul-
tatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia In-
formaþiei (E.T.T.I.) din Universitatea „Politehnica“ din
Bucureºti ºi Societatea Românã pentru Asigurarea Ca-
litãþii (S.R.A.C.).
Aceasta colaborare a fost favorizatã de întâlnirea a

doi profesioniºti de excepþie ai domeniului, cu vocaþia
actului educaþional ºi a rãspândirii culturii calitãþii prin
intermediul cursurilor de specialitate, al proiectelor, re-
vistelor ºi al conferinþelor în domeniu, ºi anume profe-
sorul universitar dr. ing. Ioan Bacivarov, directorul
laboratorului „EUROQUALROM“ din E.T.T.I. - U.P.B.
ºi profesorul asociat dr. ing. Dan Stoichiþoiu, preºe-
dintele S.R.A.C., de altfel ambii absolvenþi ai Facultãþii
de Electronicã ºi Telecomunicaþii din Institutul
Politehnic Bucureºti (devenit ulterior U.P.B.).
Cooperarea de peste douã decenii a acestor doi spe-

cialiºti s-a concretizat în primul rând prin publicarea,
începând cu 1995, a revistei Asigurarea calitãþii, deve-
nitã din anul 2000 o publicaþie internaþionalã: Asigura-

rea calitãþii – Quality Assurance (dr. ing. Dan Stoichi-
þoiu – Director ºi prof. univ. dr. ing. Ioan Bacivarov –
Redactor ºef), cea mai longevivã publicaþie ºtiinþificã
în domeniu din România. 
De asemenea, cei doi au contribuit decisiv la relan-

sarea – în 1995 – ºi ulterior la plasarea pe orbita confe-
rinþelor internaþionale de specialitate (inclusiv sub egida
selectei I.E.E.E., începând cu anul 2000) a conferinþe-
lor Calitate, Fiabilitate ºi Mentenabilitate (C.C.F.),
conferinþe care au devenit un veritabil brand S.R.A.C.
S.R.A.C. a contribuit decisiv ºi la pregãtirea specia-

liºtilor în domeniul calitãþii, prin intermediul cursurilor
proprii de specialitate pe care le organizeazã, iar o parte
dintre specialiºtii S.R.A.C. activeazã ca profesori aso-
ciaþi în cadrul Masterului „Ingineria calitãþii ºi sigu-
ranþei în funcþionare în electronicã ºi telecomunicaþii“
(I.C.S.F.E.T.) organizat începând cu anul 1998 în cadrul
E.T.T.I. - U.P.B.
Acest Master a fost pregãtit prin intermediul proiec-

tului structural educaþional european TEMPUS „EURO-
QUALROM“ – Educaþie europeanã în domeniul calitã-
þii pentru România, la care au participat 18 parteneri din
România ºi din alte 9 þãri ale Uniunii Europene, univer-
sitãþi ºi organizaþii de specialitate; proiectul TEMPUS
„EUROQUALROM“ a fost coordonat de cãtre E.T.T.I. -
U.P.B. (director: prof. Ioan Bacivarov), iar S.R.A.C.
ºi-a adus o contribuþie activã la succesul acestui amplu
proiect educaþional european.
Desigur ar mai fi multe de spus despre realizãrile

S.R.A.C. în cele douã decenii de existenþã, dar cred cã
acestea pot fi rezumate în urmãtoarele cuvinte: prin
activitãþi de calitate, desfãºurate cu oameni de calitate,
S.R.A.C. a reuºit sã ajungã în vârful domeniului cali-
tate în România: poziþie pe care îi urãm sã ºi-o pãstreze
în urmãtoarele decenii.
La aniversarea a douã decenii de rodnicã activitate,

îi dorim Societãþii Române pentru Asigurarea Calitãþii
acelaºi drum ascendent ºi o cooperare cât mai rodnicã
cu învãþãmântul tehnic superior, cu obiectivul comun al
îmbunãtãþirii calitãþii educaþiei în acest important
domeniu interdisciplinar.
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