Cel de al XV-lea Simpozion Naţional de Fiabilitate şi Asigurarea Calităţii a avut loc la data
de 26 noiembrie 2004, ?n sediul AGIR din Calea Victoriei 118.
Considerând că nivelul calităţii depinde nu numai de competenţă şi de implicare, ci şi de
mediul în care se desfăşoară activitatea şi că omului secolului al XXI-lea, trebuie să i se ofere
condiţii optime de locuire, deplasare, informare precum şi un mediu ecologic de ambient
natural - pentru a da rezultate de înaltă calitate, care să-l satisfacă atât spiritual, cât şi
material - cel de al XV-lea Simpozion Naţional de Fiabilitate şi Asigurarea Calităţii a abordat
o tematică mult mai largă, atât din domeniul fiabilităţii şi calităţii industriale , cât şi din
domeniul cultural, al sănătăţii, securităţii alimentare, protecţiei mediului etc. De exemplu :
•Studiu de risc privind poluarea cu flor în zona Văii Prahova : Predeal, Azuga, Sinaia
•Studiu de risc privind închiderea unei gropi de gunoi din Portul Constanţa
•Contaminarea microbiologică a laptelui de consum
•Managementul cunoaşterii - aspecte conceptuale şi tendinţe
•Standarde pentru evaluarea calităţii în învăţământul superior din România etc. etc..
Ţinând cont că "ciclul informaţiei" include trei procese esenţiale - construirea informaţiei,
comunicarea informaţiei şi utilizarea informaţiei - procese care se condiţionează succesiv şi
se repetă la infinit (Ştiinţa şi tehnologiile informaţiei - geneză şi evoluţie , N. Drăgulănescu )
- am propus ca toate cele 4 numere anuale ale revistei, să fie editate într-un unic volum
consacrat exclusiv lucrărilor prezentate la acest simpozion. Mulţumind participanţilor la
simpozion pentru efortul depus de a aborda tematici atât de diferite, prin prezentări de
lucrări sau expunerea propriilor puncte de vedere asupra subiectelor abordate, dorim ca
specialiştii în domeniu să contribuie din ce în ce mai mult la creşterea nivelului ştiinţific al
activităţilor desfăşurate, iar organizaţiile potenţial beneficiare să valorifice rezultatele muncii
specialiştilor, dând atenţie prioritară soluţionării problemelor calităţii, în vederea creşterii
competitivităţii.
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