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Cu 130 de ani în urmă, Titu Maiorescu a lansat
următorul îndemn, într-un moment în care naţiunea
română modernă era în plină efervescenţă: „Să fim
naţionali cu faţa spre universalitate”. Acest îndemn
cred că se potriveşte şi reveriei noastre despre Europa
viitorului.
Europa este, înainte de orice, un mod de a fi în lume
sau, cum ziceau filozofii existenţialişti, un mod de a te
situa în lume.
Europa este apoi o sumă de tradiţii spirituale, o
cultură care în diversitatea ei are o istorie, este filozofia
spiritului ei născocitor, este vocaţia ei pentru cunoaştere
şi, deci, pentru ştiinţă.
Lumea se sincronizează sau, cu un termen deja
consacrat, se globalizează, se universalizează cum spun
francezii. Lumea tinde să-şi sincronizeze economiile, să-şi
depăşească inerţiile, să reducă diferenţele sociale. Lumea
se mişcă repede, trăim într-o tranziţie care tinde să se
permanentizeze.
O dată ce s-a încheiat dominaţia sistemelor ideologice
care timp de 50 de ani au separat Europa în două,
prăbuşirea sistemului totalitar comunist a făcut posibil ca
Europa să se regăsească, şi atunci ideea fondatorilor
comunităţii europene a căpătat o altă dimensiune. Europa
unită nu va fi numai Europa occidentală. Estul Europei îşi
regăseşte jumătatea occidentală. Am crezut toţi, de la est
şi vest, că această regăsire, această reîntregire se va face
repede. Azi constatăm că nu este aşa de simplu.
Creatorii din orice domeniu trebuie să lupte acum cu
legile dure ale economiei de piaţă şi ca să le
îmblânzească trebuie să le înveţe. Populaţia
descoperă, totodată, că democraţia nu aduce automat
bogăţie şi că numai muncind bine, poate să trăiască
bine. Şi că învăţând bine, poate să-şi depăşească condiţia
socială şi intelectuală, că nu trebuie să se întrebe în
fiecare zi numai ce face pentru el societatea, dar şi ce
poate şi ce trebuie să dea el însuşi societăţii în care
trăieşte.

Se simte necesitatea unei reforme a gândirii, pentru că
nu vom putea schimba instituţiile dacă nu vom putea
schimba mai întâi mentalitatea celor care conduc şi se
folosesc de aceste instituţii. Aceasta nu se poate face
decât prin instaurarea unei educaţii permanente. Pentru
România, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă
singura opţiune viabilă pentru reintegrarea în sistemele
de valori promovate de democraţiile occidentale la care
aparţine de facto prin cultură, istorie şi tradiţie, geografie
şi mai ales prin viitor.
Există o comuniune reală de interese între destinul
României şi viitorul Europei, pentru noi gestiunea
provocărilor ridicate de globalizare este posibilă numai
prin integrare. Dar acest proces trebuie să se deruleze în
condiţii de sinergie cu obiectivul declarat al Uniunii
Europene de a crea până în 2010 cea mai dinamică şi mai
modernă economie a lumii.
În asemenea condiţii, oamenii de ştiinţă, inginerii au
la ce medita şi acţiona. În fapt, Europa de mâine şi în
cadrul ei ţara noastră va fi şi va arăta aşa cum vom şti
să o facem noi. Deoarece în continuarea temelor
tratate la simpozioanele precedente („Managementul în
economie”, „Societatea informaţională”, „Dezvoltarea
durabilă” şi „Societatea cunoaşterii”), astăzi punem în
discuţie „calitatea”, de care trebuie să beneficieze
întreaga planetă, temă care să fie o preocupare
multinaţională, dar mai întâi trebuie să fie naţională.
Omul a fost preocupat de calitate de la începutul vieţii
sale, iar evoluţia societăţii omeneşti a fost condiţionată de
modul de evoluţie a calităţii, privită ca un concept în
ansamblu. Chiar teoria evoluţiei specieiilor a lui Darwin
am putea spune că are la bază ideea de calitate, supravieţuieşte şi se dezvoltă cel mai bine, cel mai puternic. O
dată cu apariţia relaţiilor de schimb, produsele au
căpătat o anumită valoare, au devenit şi obiect de schimb,
iar după revoluţia industrială, problema calităţii s-a
impus din ce în ce mai mult.
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Scrieri din antichitate şi din evul mediu conţin mentul total al calităţii - TQM, integrat cu cel de mediu,
elemente specifice calităţii privind produsele şi activităţile al securităţii sănătăţii, al dezvoltării durabile.
conexe legate de aceste produse. Calitatea, privită ca un
Întreprinderile româneşti sunt puse în situaţia de a
concept sistemic, s-a impus cu precădere după al doilea rezista concurenţei industriilor europene şi mondiale pe
război mondial. Sistemul de management al calităţii diverse sectoare de piaţă. Pentru a putea face faţă noii
trebuie să funcţioneze ca un tot unitar, căruia trebuie să i situaţii, produsele „noului venit” în piaţă trebuie să fie
se subordoneze toate sistemele componente, pentru că mai bune, mai performante pentru a asigura
toate implicaţiile calităţii azi sunt de natură cibernetică, „deschidere” noului partener.
iar optimizarea calităţii se poate realiza utilizând tehnici
Creatorul ingineriei moderne a calităţii este
şi materiale specifice cercetării operaţionale matematice. J.M. Juran, originar de pe meleagul ţării noastre, care
Se impune o extindere a cooperării între diversele dome- anul acesta îşi sărbătoreşte centenarul. Pentru noi,
nii: tehnologic, psihologic etic, educaţional comportamental, alături de mândrie este şi o obligaţie morală de a
relaţional şi al protecţiei sociale.
dezvolta, mai ales de a aplica principiile sale care au
Dinamica evoluţiei vieţii impune o informare în timp dus SUA şi Japonia la dezvoltarea economică bine
util pentru o adaptare flexibilă previzională la manage- cunoscută de noi toţi.
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