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Prefaţă

Dacă acum 15-20 de ani termenul de “calitate“ referea produse ale doar
câtorva firme, cu preponderenţă cele americane şi japoneze, iar produsele ce
purtau această emblemă erau destinate unui public restrâns, în zilele noastre
acesta devine o parte concretă şi palpabilă a vieţii de zi cu zi.

Odată cu liberalizarea şi globalizarea pieţelor, conceptul de calitate şi-a
câştigat în importanţă constituind o unitate de măsură, dar şi o marcă ce a
permis eliminarea graniţelor şi a determinat progresul tehnologic. Aceasta a
dus atât la schimbarea mentalităţii producătorului, dar în mod special a
consumatorului, pe care l-a educat, cultivat şi flatat, plasându-l în centrul
atenţiei. De aceea calitatea se poate considera ca fiind o stare de spirit.

Nu cred că ne-am putea imagina o lume fără textile, aceasta fiind una dintre
primele invenţii ale omenirii. Funcţia principală a acestora este aceea de a
îmbrăca şi anume a proteja, izola şi înfrumuseţa corpul omenesc. În această
simbioză este natural ca omul să-şi dorească întotdeauna superlativul. Dacă
revoluţia industrială a început datorită producţiei de textile, conceptul de
calitate a fost la rândul lui strâns legat de acest domeniu. Dar calitatea a fost
timp îndelungat  considerată ca un atribut intrinsec al produselor textile, fiind
deseori confundată cu luxul. Cu toate acestea, conceptul de calitate în plan
teoretic nu s-a manifestat atât de precoce ca în industrii precum cea
constructoare de maşini, cea electronică etc., ea rămânând la nivelul unor
practici de firmă, în cele mai multe cazuri protejate cu discreţie.

În cercetările noastre bibliografice am regăsit surprinzător de puţine lucrări
publicate pe direcţia managementului calităţii din industria textilă. Cu toate că
în ultimul deceniu, preocupările în domeniul calităţii s-au manifestat frecvent
în plan ştiinţific, puţini au fost cei care au abordat şi deconspirat aspecte
legate de asigurarea calităţii în industria textilă, şi mai cu seamă în cea a
confecţiilor. De aceea lucrarea de faţă se regăseşte într-un pionierat al
sintetizării şi cercetării  acestui domeniu.

Prezentarea conceptului de calitate împreună cu aspectele managementului
calităţii într-o lume în proces de globalizare a fost realizată în capitolul 1. In
acest fel am motivat activitatea de standardizare şi uniformizare prezentă pe
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toate nivelurile şi în toate domeniile. După această scurtă introducere, am
organizat celelalte capitole conform modelului spiralei calităţii, trecând prin
etapele planificării, controlului şi asigurării calităţii. In cadrul acestora, am
scos în evidenţă aspectele practice pe care le-am regăsit în numeroasele
documentări realizate în cadrul firmelor de profil din ţară.

Dezideratul “zero defecte” nu poate fi atins decât într-un domeniu tehnologic
avansat şi complet automatizat. Factorul uman, procesul subiectiv şi lipsa
automatizării sunt cauzele cele mai frecvente ale non-calităţii.  Iar ele sunt
cele mai prezente în industria confecţiilor. Aceasta a fost de fapt provocarea la
care am răspuns prin analizele  aprofundate şi contribuţiile prezentate în
cadrul capitolelor 3 şi 4.

Capitolul 3 cuprinde elemente de controlul şi asigurarea calităţii din industria
textilă, dar şi particularităţile organizaţionale specifice. Cum asigurarea unei
calităţi ridicate nu poate fi realizată fără existenţa unui sistem de control care
să furnizeze informaţii la timp în legătură cu desfăşurarea procesului de
fabricaţie şi care să intervină operativ şi eficient pentru înlăturarea cauzelor
perturbatoare din procesul de producţie, am prezentat metodele şi tehnicile de
control întâlnite în industria confecţiilor, punând accent pe controlul statistic
şi implicaţiile lui asupra eşantionării. Pe baza tehnologiei de control
prezentate, am răspuns la întrebările “care este obiectivul controlului?, cum se
controlează?, cine controlează? şi cu ce se controlează?” la nivelul fiecărei
operaţii din cadrul procesului tehnologic de fabricaţie a confecţiilor.

In cadrul capitolului 4, am început prin a analiza cauzele defectelor şi a realiza
o clasificare a lor. M-am referit în continuare la industria confecţiilor, unde
acestea sunt cele mai frecvente. Din multiplele practici de inspecţie şi control
întâlnite la faţa locului, am realizat o sinteză a celor mai uzitate şi am propus
un sistem de analiză şi control pentru cazul producţiei articolului pantaloni
“jeans”.

Deoarece s-a constatat că un număr mare de defecte se datorează ţesăturii, am
propus în anul 2003 realizarea unui sistem de inspecţie la recepţie a
baloturilor de material, ce foloseşte prelucrarea imaginilor preluate de la o
camera video. Din cercetările bibliografice se poate constata avangardismul
ideii, care se regăseşte azi în sisteme industriale. Toate aceste aspecte,
împreună cu tehnicile abordate se regăsesc în cadrul capitolului 5.

Atât prin contribuţiile originale cât şi prin analizele realizate, lucrarea de faţă
aduce mai multă lumină asupra domeniului calităţii din industria textilă,
deseori închistat între secretele de firmă şi discreţia producătorilor. Şi poate că
au şi dreptate, deoarece aşa cum se spune, “meseria se fură”.


