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Abstract

This paper represents a tribute to the great guru of quality Joseph M. Juran, the „father“ of the modern day
quality management who passed away at the beginning of 2008. Living through 104 years of profound changes
and events, dr. J.M. Juran has participated vigorously in and contributed extensively to the growth of industry,
society and – perhaps most important to us – quality. The foreword of this special issue contains a short
presentation of Juran’s exemplary life dedicated to quality and of his main contributions in the field of quality
management. Dr. Juran’s longevity, persistence, leadership and profound knowledge are the epitome of quality
leadership to which many aspire and for which much of the world is grateful.
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Calitologul american de origine românã, Joseph
Moses Juran (nãscut la Brãila în anul 1904), membru
de onoare al Academiei Române, a trecut în eternitate
la data de 28 februarie 2008 în localitatea Rye (S.U.A.)
la venerabila vârstã de 104 ani. Supranumit «seniorul
calitãþii mondiale», Juran, una dintre cele mai influente
personalitãþi ale agitatului secol XX, este considerat
drept specialistul care a avut cea mai mare influenþã
asupra evoluþiei calitãþii mondiale de la sfârºitul celui
de al doilea rãzboi mondial ºi pânã în prezent. 
Voi reaminti – pe scurt – în cele ce urmeazã câteva

dintre reperele îndelungatei ºi prodigioasei sale activi-
tãþi: licenþiat în inginerie electrica al Universitãþii din
Minnesota; doctor în ºtiinþe juridice al Universitãþii din
Loyola, profesor de inginerie industrialã al Universi-
tãþii din New York, consultant ºi/sau expert al mai
multor companii, inclusiv al Administraþiei S.U.A. pen-
tru economia mondialã, fondator ºi actual preºedinte de
onoare al Institutului Juran din S.U.A..
Cele 18 cãrþi pe care le-a publicat – traduse în 16

limbi strãine – ºi sutele de articole (publicate în special
în revista ASQ – Quality Progress) marcheazã tot
atâtea trepte ale dezvoltãrii ºtiinþei calitãþii, prin care dr.
J.M. Juran a jalonat trecerea de la controlul pasiv al ca-
litãþii la managementul calitãþii; a subliniat importanþa
planificãrii calitãþii ºi a fundamentat ideea cã implemen-
tarea calitãþii trebuie sã fie efectul unui efort colectiv.

Lui Juran i se datoreazã definiþia calitãþii drept „co-
respunzãtor pentru utilizare“ (fitness for use), el fiind
printre primii care au susþinut faptul cã nu trebuie
abordatã calitatea ca o entitate omogenã, acelaºi produs
trebuind sã satisfacã cerinþele diferite ale beneficiarilor.
În vederea obþinerii „conformitãþii pentru utilizare“
trebuie avute în vedere o multitudine de activitãþi inter-
corelate, pe care dr. Juran le-a reprezentat sub forma
cunoscutei „spirale a calitãþii“, supranumitã ºi spirala
lui Juran. Prin cercetãrile sale, Juran s-a dovedit un
precursor a ceea ce este astãzi cunoscut drept manage-
mentul calitãþii totale (Total Quality Management –
TQM).
Se poate afirma cã prin viziunea sa plinã de forþã ºi

claritate, Juran a indus o viziune inovativã asupra între-
gului domeniu al managementului. În dezbaterile pri-
vind managementul întreprinderii viitorului, alãturi de
alþi teoreticieni renumiþi ai domeniului, Juran considera
cã obiectivele calitãþii trebuie integrate organic celor-
lalte obiective economice ºi manageriale ale unei orga-
nizaþii. Calitatea, conclude Juran, a fost întotdeauna
indisolubil legatã de relaþiile umane ºi de muncã în
echipã. O contribuþie esenþialã a dr. Juran la practica
domeniului constã în stabilirea unei metodologii de
determinare a costurilor – evitabile ºi inevitabile –
induse de calitate, oferind astfel o metodã eficientã
pentru evaluarea economicã a unui program de calitate.
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Desigur, ar mai fi multe de spus despre contribuþiile
ºtiinþifice ale dr. J.M. Juran, pe care le-am prezentat de
altfel, pe larg, în cadrul altor lucrãri publicate în þarã ºi
peste hotare. Dar mai mult decât pe specialistul atât de
bine cunoscut, doresc sã omagiez în cele ce urmeazã
memoria OMULUI Joseph Juran. Pe cel care ºi-a
reamintit adesea cu mândrie ºi nostalgie de rãdãcinile
sale româneºti; de altfel, multe dintre scrisorile pe care
le-am primit de-a lungul anilor de la dr. Juran aveau
invariabil drept formulã de încheiere: Best Wishes from
a former Romanian.

Cu ocazia ciclului de conferinþe în domeniul calitãþii
prezentat în România la începutul anilor ‘70, dr. J.M.
Juran menþiona: „Încerc un sentiment de profundã re-
cunoºtinþã pentru prilejul ce mi s-a oferit de a împãr-
tãºi experienþa mea românilor, pe care i-am redesco-
perit (...) ºi cãrora le port o nemãrginitã admiraþie ºi
afecþiune“.
Am avut privilegiul sã îl cunosc personal pe marele

calitolog cu ocazia acestor conferinþe. Am fost impre-
sionat de logica ideilor sale ºi de forþa argumentelor
pro-calitate. Am corespondat începând de atunci în
numeroase rânduri cu dr. Juran. Sfaturile ºi încurajãrile
sale privind necesitatea edificãrii unui sistem educa-
þional românesc în domeniul calitãþii au constituit
pentru mine un important sprijin moral în încercarea de
a învinge – în unele cazuri – neîncrederea ºi susceptibi-
litãþile faþã de importanþa acestui domeniu. L-am reîn-
tâlnit personal, ºi nu doar prin intermediul ideilor lu-
crãrilor sale, pe dr. Juran dupã aproape douã decenii, în
1991, cu ocazia Conferinþei EOQ de la Praga. A fost
fericit sã afle despre eforturile româneºti în drumul spre
democraþie ºi a reiterat teza sa, dupã care calitatea re-
prezintã una dintre marile ºanse pentru progresul Ro-
mâniei, iar acest moment favorabil nu trebuie pierdut.
În 1992 am obþinut acceptul scris al doctorului Juran ca
Premiul Naþional Român pentru Calitate, pe care îl
propusesem în cadrul unei dezbateri organizate de cãtre
un cotidian economic, sã poarte numele marelui calito-
log american de origine românã. Astfel, în scrisoarea de
accept trimisã în decembrie 1992, dl. Juran menþiona:
„Acest Premiu Naþional în domeniul calitãþii este pen-
tru mine o mare onoare ºi voi face tot ceea ce depinde
de mine pentru ca acest premiu sã-ºi menþinã un înalt
standard de excelenþã“.

Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãþii
(S.R.A.C.) a fost organizaþia care a întreprins în peri-
oada 1994-1996 primele demersuri pentru instituirea în
România a acestui premiu, dar acesta a devenit realitate
doar începând cu anul 2000, fiind coordonat de cãtre
Fundaþia pentru Premiul Naþional pentru Calitate „Jo-
seph M. Juran“. În 2004, S.R.A.C ºi-a adus contribuþia
la sãrbãtorirea Centenarului Juran în România prin pu-
blicarea Manualului calitãþii Juran, ediþia în limba ro-
mânã a monumentalei sale lucrãri Juran’s Quality Con-
trol Handbook, consideratã o adevãratã „biblie“ a cali-
tãþii. De asemenea, S.R.A.C. – pe baza unui contract de
licenþã de utilizare ºi prezentare a produselor Institu-
tului Juran din S.U.A. – a fãcut cunoscute specialiºtilor
români ºi alte lucrãri fundamentale ale ilustrului dis-
pãrut.

Pentru a marca aniversarea a 90 de ani de viaþã prin-
tr-un simpozion omagial, i-am solicitat domnului Juran
în urmã cu un deceniu un mesaj destinat specialiºtilor
români în domeniu. Mesajul trimis, din care reproduc
în continuare câteva pasaje semnificative, constituie o
interesantã pledoarie pentru calitate, dar ºi o emoþio-
nantã declaraþie a unui OM care nu ºi-a uitat rãdãcinile
româneºti: Doresc sã folosesc ºi aceastã ocazie pentru
a transmite salutãrile mele personale românilor. Dupã
cum poate cunoaºteþi, m-am nãscut în România ºi
mi-am petrecut acolo copilãria înainte de a emigra în
America la vârsta de opt ani. M-am naturalizat ameri-
can, dar am pãstrat memoria copilãriei despre pãmân-
tul rãdãcinilor mele, menþiona plin de emoþie „guru“-ul
calitãþii mondiale. (...) În ultimii ani am avut ocazia sã
mã întâlnesc cu experþi români în domeniul calitãþii la
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SUA nu este liderul mondial în calitate; liderul este
Japonia. 
Acest lucru a venit ca o surprizã, dupã ce, înainte de

cel de-al doilea Rãzboi Mondial, reputaþia Japoniei în
domeniul calitãþii era una dintre cele mai rele – era un
simplu exportator de mãrfuri necorespunzãtoare. 
Japonia a încercat sã atingã mãreþia prin cucerirea

militarã. Când aceasta a eºuat, a încercat sã atingã mã-
reþia prin mijloace paºnice – mai exact prin comerþ.
Marea strategie a sa a fost sã cumpere materii prime, sã
le prelucreze în bunuri finale, sã câºtige valutã din ex-
porturi, sã cumpere mai multe materiale ºi tot aºa, în-
tr-o spiralã crescãtoare. Nu a mers. Reputaþia Japoniei
anterioarã rãzboiului privind slaba calitate a exporturilor
i-a determinat pe importatorii strãini sã se fereascã sã
cumpere mãrfurile japoneze, în ciuda preþurilor scã-
zute. 
Incapacitatea de a vinde ºi motivele care împiedicau

vânzãrile au intrat atunci în atenþia factorilor de decizie

japonezi. Ei au ajuns la concluzia cã trebuie sã îºi îm-
bunãtãþeascã permanent calitatea pentru a deveni com-
petitivi cu calitatea occidentalã; astfel, ºi-au schimbat
reputaþia în materie de calitate. Restul, cum se spune,
este istorie.
Japonezii au lansat o adevãratã revoluþie în calitate,

de la începutul anilor ’50, bazatã pe o ratã revoluþionarã
de îmbunãtãþire a calitãþii, an dupã an. Estimez cã pânã
în anul 1975, cu 25 de ani mai târziu, au egalat nive-
lurile de calitate din Vest. Apoi, pânã în anul 1990 au
fost recunoscuþi ca liderii mondiali ai calitãþii. Recom-
pensele au fost enorme. Produsele lor au câºtigat cote
de piaþã apreciabile din pieþele strãine ºi aceste realizãri
au continuat.
Un rezultat al revoluþiei calitãþii desfãºurate a fost

transformarea Japoniei într-o superputere economicã,
secondatã numai de SUA. De-a lungul aceleiaºi deca-
de, noi, în SUA, ne-am îmbunãtãþit, de asemenea, cali-
tatea, dar cu o ratã de creºtere normalã. Diferenþa între

diferite conferinþe internaþionale. În douã rânduri am
avut, de asemenea, prilejul sã vizitez România, iar
aceste vizite au constituit pentru mine experienþe emo-
þionale. (...) Sunt desigur recunoscãtor pentru onoru-
rile pe care le-am primit din partea instituþiilor româ-
neºti. Sunt, de asemenea, conºtient cã naþiunea a îndu-
rat mulþi ani dificili ºi cã drumul înainte este lung ºi
dificil. Dar mai ºtiu încã, dupã zeci de ani de expe-
rienþã, cã atingerea conduitei calitãþii este un element
vital – elementul vital – pentru atingerea unei
economii prospere.
Sunt cuvinte cu valoare de simbol rostite de cãtre

acest mare filosof al calitãþii, omagiat astãzi de calito-
logii de pretutindeni la trecerea sa în eternitate. Cu ta-
lent, tenacitate ºi o putere de muncã deosebitã, dr. Juran
ºi-a închinat cei peste 80 de ani ai longevivei ºi fruc-
tuoasei cariere ºtiinþifice slujirii vastului domeniu

interdisciplinar al calitãþii. „Ceea ce vreau eu sã fac
este practic fãrã sfârºit (…) întrucât mã situez la fron-
tierele infinite ale unui vast domeniu al cunoaºterii“,
menþiona marele calitolog, care avea sã adauge cu mo-
destie în 1999: „Contribuþia mea la bunãstarea ome-
nirii este încã nefinalizatã“.
Ascuþit observator, atent cunoscãtor al realitãþii, au-

tor a unor importante sinteze ºi/sau contribuþii ºi a unor
apreciate prognoze privind evoluþia domeniului calitã-
þii, Joseph Juran este privit drept «cel care i-a iniþiat pe
japonezi în tainele calitãþii», fiind considerat de cãtre
mulþi caliticieni drept «pãrintele calitãþii». Dincolo de
acestea, ºi poate cel mai important, Dr. Juran este re-
cunoscut drept specialistul necontestat care a adãugat o
dimensiune umanã calitãþii, facilitându-i evoluþia spre
ceea ce se numeºte astãzi «Managementul Total al Ca-
litãþii».
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Notã. Revista Asigurarea Calitãþii – Quality Assurance a publicat mai multe numere speciale consacrate lui
Joseph Juran, cel mai amplu fiind consacrat Centenarului JURAN (2004). În plus, la trecerea în eternitate a lui
Joseph Juran (2008), revista a dorit sã omagieze memoria marelui dispãrut prin publicarea unui numãr special
conþinând lucrãri în domeniul managementului calitãþii, domeniul atât de drag lui Juran, la care maestrul a dus
contribuþii importante; profesori ºi cercetãtori în domeniu din Australia, Franþa, Italia, Marea Britanie, Olanda
ºi România ne-au fost alãturi în aceastã întreprindere.
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aceste douã rate de îmbunãtãþire a calitãþii noastre, de-
a lungul anilor, a decis cine sunt liderii calitãþii. Pe alo-
curi, noi avem companii care au devenit liderii calitãþii
în industriilor lor, dar în ansamblu ei sunt doar o micã
parte a economiei noastre.
Efectul revoluþiei japoneze în calitate asupra econo-

miei americane a fost profund, dar mixt. În multe cate-
gorii de produse a dat posibilitatea consumatorilor noºtri
sã cumpere mãrfuri superioare la preþuri competitive
sau chiar mai mici. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru
multe dintre companiile noastre. Pe latura negativã, noi
„am exportat“ milioane de locuri de muncã în Japonia.
Totodatã, noi am pierdut industrii întregi, cum este cea
de design ºi producþia de televizoare. 

Joseph Juran vorbind la festivitatea 
organizata de ASQ pentru a marca 

sãrbãtorirea centenarului naºterii sale

În mod surprinzãtor, analiºtii noºtri financiari ºi din
presã au ignorat complet existenþa acestei Revoluþii
Japoneze a Calitãþii ºi efectele sale asupra economiei
americane. Dacã trendurile acestea ar fi continuat în
acelaºi ritm ºi în secolul XXI, ar fi însemnat un risc
extrem de mare ca SUA sã piardã statutul sãu de super-
putere financiarã. Nu este însã nevoie ca acele tendinþe
sã continue. 
Noi ºtim ce au fãcut liderii calitãþii pentru a ajunge

acolo unde sunt. Unii dintre noi au analizat aceastã
mare strategie – paºii specifici fãcuþi de un eºantion de
companii japoneze ºi americane care au devenit lideri
ai calitãþii. 

Strategia lor constã în urmãtorii paºi. Directorii exe-
cutivi au devenit lideri ai revoluþiei calitãþii. Ei au pre-
gãtit întreaga ierarhie managerialã, învãþându-i cum
trebuie condusã afacerea pentru calitate. Ei au început
realizarea planurilor anuale de afaceri prin includerea
obiectivelor strategice pentru îmbunãtãþirea calitãþii. Ei
au preluat activitatea de îmbunãtãþire a calitãþii într-un
ritm revoluþionar, an dupã an. Ei au extins pachetul de
rapoarte pentru a include performanþe cu privire la
obiectivele de calitate. Ei au oferit oportunitãþi pentru
forþa de muncã de a participa la revoluþia calitãþii. Ei au
revizuit sistemele de recunoaºtere ºi recompensare pen-
tru a da mai multã greutate realizãrilor în planul cali-
tãþii. 
De-a lungul anilor ’80 ºi ’90, o mare parte dintre

companiile noastre au preluat programe de rezolvare a
problemelor legate de calitate. Numai câteva au reuºit,
folosind, în mod esenþial, aceleaºi serii de paºi. Acesta
a presupus foarte multã muncã grea ºi a durat între ºase
ºi zece ani. 
Pentru marea majoritate a companiilor noastre, pro-

gramele au eºuat. Motivele s-au regãsit în slaba alegere
a strategiei. Unele au încercat sã asigure legislaþia care
sã le permitã sã þinã importurile la distanþã prin inter-
mediul cotelor ºi a tarifelor. Altele au folosit bannere,
slogane ºi pancarte pentru a determina forþa de muncã
„sã realizeze totul bine de prima datã“. Acest concept
simplist era sortit eºecului; cauzele slabei calitãþi se
regãseau mai degrabã în sistem decãt în rândul forþei de
muncã. Deci noi intrasem în impas. 
Noi ºtim ce trebuie fãcut, dar multe dintre compa-

niile noastre nu fac aceste lucruri. Dacã nu ieºim din
acest impas, vom continua sã pierdem teren în faþa im-
porturilor. Unul dintre grupurile care lucreazã pentru a
sparge acest cerc vicios este Centrul Juran pentru Lea-
dership în Calitate al Universitãþii din Minnesota. Con-
siliul Consultativ al lor include preºedinþi din mediul
industrial ºi academic. Ei ºi-au propus sã colecteze fon-
duri substanþiale pentru finanþarea unui studiu aprofun-
dat prin care vor verifica ce au realizat liderii americani
în calitate pentru a ajunge aici ºi care au fost rezultatele
lor. Sperãm cã rezultatele cercetãrii vor stimula com-
paniile noastre în adoptarea strategiilor probate. 
În final, daþi-mi voie sã vã ofer o prognozã a rolului

ce revine departamentului de calitate de-a lungul seco-
lului XXI. 
Din punct de vedere istoric, departamentele noastre

de calitate au început ca inspectori care erau folosiþi
pentru a separa produsele bune de cele necorespunzã-
toare, evitând pãtrunderea celor din urmã pe piaþã.
Apoi, la începutul secolului XX, trendul a fost de a crea
departamente de inspecþie subordonate unui inspector-
ºef care, la rândul sãu, era subordonatul managerului
uzinei. La jumãtatea secolului XX, adoptarea controlu-
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lui statistic al calitãþii a condus la apariþia specialiºtilor
în domeniul calitãþii, cum sunt inginerii de calitate ºi
inginerii de mentenanþã. Ca rãspuns, companiile noas-
tre au creat departamente de calitate care sã includã atât
noii specialiºti, cât ºi inspectorii. Noul departament de
calitate era subordonat unui manager de calitate, care,
la rândul sãu, rãspundea faþã de vicepreºedintele pentru
producþie ºi, din ce în ce mai mult, faþã de preºedintele
companiei.

La sfârºitul secolului XX, a devenit evident faptul
cã ºi calitatea produsului a crescut remarcabil în impor-
tanþã. Ca rãspuns la aceastã creºtere, companiile japo-
neze, în numãr tot mai mare, au realizat schimbãri dras-
tice în cadrul organizaþiilor lor pentru calitate ºi în res-
ponsabilitãþile managerului pentru calitate. 
Aceste schimbãri au inclus mai multe aspecte. 

� Au creat comitete corporative pentru calitate, ai
cãror membri erau din rândul directorilor ad-
juncþi. 

� Au stabilit responsabilitãþi pentru aceste comi-
tete în paralel cu cele de finanþare corporativã. 

� Au adãugat responsabilitãþi noi pentru managerii
care se ocupã de calitate, respectiv:
• sã serveascã drept secretar al comitetului cor-
porativ pentru calitate 

• sã coordoneze nominalizãrile pentru obiecti-
vele legate de calitate care sã fie incluse în
planul de afaceri corporativ 

• sã coordoneze planurile pentru atingerea
obiectivelor calitãþii 

• sã pregãteascã rapoarte periodice asupra
performanþei faþã de obiectivele de calitate
aprobate 

• sã desfãºoare audituri periodice asupra siste-
melor în lucru pentru planificare, control ºi
îmbunãtãþirea calitãþii ºi sã raporteze dacã
sunt adecvate. 

Pentru a îndeplini aceste noi responsabilitãþi (ºi al-
tele) este nevoie de noi provocãri pentru managerii de
calitate. 
Experienþa lor trebuie sã acopere probleme manage-

riale mai largi. În mod sigur, trebuie sã fie bilingvi –
capabili sã comunice în limba top-managementului ºi a
banilor, ca ºi în limbajul lucrurilor. 
Noua formã de organizare a fost deja adoptatã de

unele dintre companiile lider japoneze. 
În opinia mea, aceastã formã de organizare este

chiar potrivitã pentru secolul XXI ºi va fi adoptatã din
ce în ce mai mult.
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Notã. Aceasta analizã a stãrii calitãþii la nivel mondial, o adevãratã bijuterie a genului, reprezintã practic ultima
conferinþã publicã importantã pe care a þinut-o Joseph Juran. 
Ea a fost prezentatã în cadrul festivitãþii pe care Societatea Americanã pentru Calitate (ASQ) a organizat-o –
în cooperare cu Institutul Juran – pe data de 6 mai 2004 pentru a marca sãrbãtorirea centenarului naºterii ma-
relui „guru“ al calitãþii mondiale Joseph M. Juran. Au fost prezenþi cu aceastã ocazie numeroºi calitologi
americani ºi strãini (din pãcate, nu a participat nimeni din þara de origine a sãrbãtoritului), nume cu rezonanþã
ale domeniului cãruia i s-a dedicat ºi care l-a consacrat pe ilustrul calitolog american de origine românã.
Punctul de vârf al acestei emoþionante ceremonii l-a constituit, desigur, cuvântul rostit de cãtre sãrbãtorit (sã nu
uitãm, aflat la venerabila vârstã de aproape 100 de ani!) consacrat „Stãrii calitãþii în Statele Unite ale Americii“.
Discursul începe cu o afirmaþie tranºantã – pe care, de altfel, Joseph Juran o adusese în atenþia managerilor
americani încã de la începutul anilor ‘70: liderul mondial al calitãþii este Japonia ºi nu SUA! 
Dr. J. M. Juran a dezvoltat în aceastã intervenþie una dintre temele sale favorite – situaþia comparativã a calitãþii
în SUA ºi Japonia, temã pe care a prezentat-o în numeroase rânduri, cu ocazia conferinþelor susþinute ºi a lu-
crãrilor publicate, fãcând o radiografie exactã a evoluþiilor care au condus la aceastã situaþie.
În finalul intervenþiei sale, ilustrul calitolog prezintã o viziune interesantã asupra managementului calitãþii în
secolul XXI.
Am considerat util sã prezentãm în revista Asigurarea Calitãþii, în premierã pentru specialiºtii români, traduce-
rea conferinþei rostite de cãtre dr. J. M. Juran, document de referinþã ºi testament ºtiinþific al ilustrului calitolog,
care a fost omagiat de calitologii de pretutindeni cu ocazia centenarului unei vieþi de excepþie dedicate calitãþii. 

(Ioan C. Bacivarov)


