
A 12-a Conferinþã Internaþionalã 
“Calitate ºi Siguranþã în Funcþionare” – CCF 2012

Neptun, Septembrie 2012

� Cea de-a 12-a ediþie a celei mai importante reuniuni ºtiinþifice în domeniu ce se desfãºoarã în România, Confe-
rinþa Internaþionalã “Calitate ºi Siguranþã în Funcþionare” – CCF 2012, va fi organizatã – conform periodi-
citãþii deja stabilite – la începutul lunii septembrie 2012 în pitorescul cadru oferit de perla litoralului românesc,
staþiunea Neptun.

� Conferinþa Internaþionalã “Calitate ºi Siguranþã în Funcþionare” – CCF 2012 este organizatã de cãtre Aso-
ciaþia Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãþii în cooperare cu mai multe organizaþii naþionale ºi
internaþionale în domeniu ºi se va desfãºura sub egida ºtiinþificã a prestigiosului Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers – IEEE, ceea ce este în mãsurã sã creascã importanþa evenimentului ºi sã-i accentueze deschi-
derea internaþionalã.

� Potenþialii autori trebuie sã aibã în vedere la elaborarea lucrãrilor cã în cadrul CCF 2012 pot fi abordate toate la-
turile: inginereascã, sociotehnicã, managerialã, economicã, juridicã º.a. ºi implicaþiile calitãþii ºi siguranþei în
funcþionare (fiabilitate, mentenabilitate,  disponibilitate, securitate º.a.). În consecinþã, diferitele puncte de ve-
dere, inclusiv cele polemice, privind ingineria, managementul ºi certificarea calitãþii ºi a siguranþei în funcþio-
nare sunt binevenite în cadrul CCF 2012, organizatorii având în vedere organizarea mai multor dezbateri ºi
“mese rotunde” asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate.

� Tematica orientativã a conferinþei – prezentatã alãturat – doreºte sã reflecte progresele, oportunitãþile, dar ºi pro-
blemele ºi provocãrile în domeniul calitãþii pentru societatea ºi economia româneascã la acest debut de mileniu,
în condiþiile particulare ale crizei economice mondiale: cum poate contribui calitatea – ca principal factor al
competitivitãþii – la ieºirea din crizã, salvgardarea ºi rolul sistemelor de management dintr-o companie în condiþii
de crizã etc. Prin caracterul ei internaþional ºi, în consecinþã, prin participarea unor specialiºti cunoscuþi în dome-
niu (în principal din þãri ale Uniunii Europene), CCF 2012 poate constitui un veritabil benchmarking ºi “moment
al adevãrului” pentru organizaþiile ºi specialiºtii români: unde ne situãm – în raport cu celelalte þãri ale Uniunii
Europene – din punct de vedere al cercetãrilor, educaþiei, managementului ºi legislaþiei în domeniul calitãþii ºi a
siguranþei în funcþionare ºi ce avem de fãcut în aceastã direcþie.

� Se recomandã transmiterea rezumatelor ºi a lucrãrilor propuse pentru CCF 2012 (preferabil în limba englezã) pe
cale electronicã la adresele CCF2012@srac.ro (General Chairman CCF2012 – dr. ing. Dan G. Stoichiþoiu) ºi
bacivaro@euroqual.pub.ro (Chairman International Scientific Committee CCF2012 – prof. univ. dr. ing.
Ioan C. Bacivarov).
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TEMATICA ORIENTATIVÃ a CCF 2012TEMATICA ORIENTATIVÃ a CCF 2012

� Managementul calitãþii: ISO 9000 dupã douã de-
cenii ºi jumãtate

� Managementul mediului: ISO 14000
� Managementul sãnãtãþii ºi securitãþii ocupaþio-

nale: OHSAS 18001
� Managementul siguranþei alimentare: HACCP,

ISO 22000
� Managementul securitãþii informaþiei: ISO

27000
� Noi abordãri: managementul responsabilitãþii

sociale (ISO 26000, SA 8000) 
� Managementul riscului
� Sisteme integrate de management
� Managementul calitãþii serviciilor (învãþãmânt,

sãnãtate, turism, sistemul bancar etc.) ºi evalua-
rea satisfacþiei clienþilor

� Business Continuity Management (BCM)
� TQM, Six Sigma, Instrumente ale managemen-

tului calitãþii

� Acreditare (organisme de certificare, laboratoa-
re, personal), certificare (sisteme de manage-
ment, produse ºi servicii) ºi audit

� Tehnici moderne de control ºi evaluare a confor-
mitãþii

� Evaluarea conformitãþii produselor în domenii
reglementate

� Costurile calitãþii (gestiunea calitãþii) 
� Abordãri moderne în dependabilitate, rezilienþã

ºi evolvabilitate 
� Fiabilitate (metode matematice, proiectare, fia-

bilitatea previzionalã, experimentalã ºi operaþio-
nalã, fiabilitatea factorului uman)

� Mentenabilitate (managementul mentenanþei, teh-
nici de mentenanþã preventivã ºi corectivã, RCM)

� Studiul asistat de calculator al calitãþii ºi
siguranþei în funcþionare

� Calitate, fiabilitate ºi securitate în sectorul teh-
nologiei informaþiilor ºi comunicaþiilor (IT&C)

� Legislaþie ºi standardizare în calitate ºi siguranþã
în funcþionare


