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„Trecut-au anii ca norii lungi pe ºesuri“ (Mihai
Eminescu) – una dintre cele mai frumoase comparaþii
ale literaturii române. Asta îmi vine acum în minte, când
mã gândesc la cei 20 de ani care au trecut de la înfiinþa-
rea asociaþiei în 4 iulie 1993 (de ziua Statelor Unite ale
Americii).
De asemenea, mã gândesc cã atunci eram parcã mai

optimiºti ºi mai entuziaºti privind viitorul calitãþii în
România.
Aceasta a þinut cât timp am luptat pentru crearea le-

gislaþiei în domeniu ºi a infrastructurii calitãþii în Ro-
mânia.
S-au elaborat politici ºi programe pentru calitate,

s-au fãcut eforturi pentru alinierea la politica europeanã
ºi la standardele europene pentru calitate, se þineau se-
minarii, conferinþe, au apãrut reviste ºi publicaþii des-
pre calitate ºi managementul calitãþii.
Dupã aceea, entuziasmul a început sã scadã, precum

ºi interesul autoritãþilor publice ºi al presei pentru pro-
movarea calitãþii, unele reviste au dispãrut, iar publica-
þiile ºi evenimentele au devenit din ce în ce mai rare.
Suntem mândri cã nu acelaºi lucru s-a întâmplat ºi

cu asociaþia noastrã, care continuã sã publice revistele
Asigurarea Calitãþii – Quality Assurance (trimes-
trialã), care a ajuns la al 73-lea numãr, cu o vechime
neîntreruptã de 18 ani ºi Calitatea – acces la succes
(ºase apariþii pe an), din 2000, ajungând la numãrul 134.
La fel ne putem mândri ºi cu Conferinþa Internaþio-

nalã CCF (Conferinþa de calitate ºi fiabilitate) care
este citatã în literatura de specialitate ca a 3-a confe-
rinþã internaþionalã din lume în ceea ce priveºte longe-
vitatea, dupã Conferinþa RAMS (Reliability, Availabi-
lity, Maintenability and Safety) din Statele Unite ºi
Conferinþa lambda-miu din Franþa.
Menþionez cu aceastã ocazie aportul deosebit la

aceste realizãri adus, chiar de la începuturile SRAC,
de cãtre prof. dr. ing. Ioan Bacivarov ºi prof. dr. ing.
Alexandru Stamatiu, profesioniºti entuziaºti ai dome-
niului ºi ulterior de cãtre prof. dr. ing. Nicolae Drãgu-
lãnescu ºi Tudor Mãrunþelu. Doresc de asemenea sã

menþionez contribuþia adusã la succesele SRAC a doi
membri de bazã din Consiliul de Administrare al SRAC,
prof. dr. ing. Constantin Ionescu ºi prof. dr. ing. Vale-
rius Stanciu, oameni deosebiþi care între timp s-au
stins din viaþã ºi pe care doresc sã-i readuc în memoria
dumneavoastrã, cu aceastã ocazie.
De asemenea, doresc sã-i aduc un omagiu ºi mate-

maticianului dr. Viorel Vodã, decedat în urma unei boli
cumplite ºi cu care am reuºit sã scriu ºi sã publicãm
câteva cãrþi în domeniu.
Nu pot trece cu vederea nici contribuþia la succesele

noastre a unor specialiºti de marcã de peste hotare, ca
prof. dr. ing. Liviu Mãsãlar (Belgia), prof. dr. ing.
D.F. Lãzãroiu (Franþa), prof. dr. Alessandro Birolini
(Elveþia), prof. dr. Michele Cano (Marea Britanie),
prof. dr. Ton van der Wiele (Olanda) ºi prof. dr. A. Kobi
(Franþa), participanþi în mod constant la lucrãrile CCF,
precum ºi buna colaborare cu Institutul Juran ºi editura
Mc GrawHill din Statele Unite.
Evident cã dupã 20 de ani de activitate îmi trec ºi

multe alte întâmplãri ºi evenimente prin minte, dar pe
care am sã încerc sã le menþionez în cel de-al doilea
volum al Istoriei Calitãþii pe care am de gând sã-l scriu,
dupã ce primul a fost elaborat împreunã cu regretatul
Viorel Vodã.
Sper într-o revigorare a activitãþilor în domeniul ca-

litãþii ºi al fiabilitãþii, a interesului specialiºtilor ºi al
publicului larg pentru aceste domenii ºi, mai ales, al
autoritãþilor publice care trebuie sã înþeleagã calitatea
ca factorul predominant care asigurã eficacitatea ºi efi-
cienþa economicã a oricãrei organizaþii ºi a economiei
în ansamblul ei.
Fãrã calitate nu putem vorbi de promovarea expor-

tului ºi pãtrunderea produselor româneºti pe pieþele
internaþionale ºi nici de îmbunãtãþirea ºi calitatea vieþii
în România.
Am plãcerea ºi onoarea sã urez cu aceastã ocazie

membrilor asociaþiei, tuturor specialiºtilor ºi colabora-
torilor noºtri, multã sãnãtate, fericire, prosperitate ºi
numai succese.
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Cea mai importantã organizaþie profesionalã în do-
meniu din România, Societatea Românã pentru Asigu-
rarea Calitãþii (S.R.A.C.), aniverseazã douã decenii de
existenþã. Sunt douãzeci de ani care au consacrat-o
drept cea mai puternicã ºi mai activã organizaþie naþio-
nala în domeniul asigurãrii calitãþii.
Desigur, sunt numeroase domeniile în care S.R.A.C.

a excelat, începând cu promovarea celor mai bune prac-
tici în domeniul asigurãrii ºi managementului calitãþii,
continuând cu cooperarea cu organisme guvernamen-
tale româneºti ºi organizaþii neguvernamentale naþio-
nale ºi internaþionale în activitãþi legate de domeniul
calitãþii ºi terminând cu certificarea sistemelor de ma-
nagement al companiilor (al calitãþii, mediului, sãnãtãþii
ºi securitãþii ocupaþionale, responsabilitãþii sociale ºi
securitãþii informaþionale sau alimentare º.a.).
În cele ce urmeazã doresc sã vorbesc doar despre

douã dintre domeniile în care S.R.A.C. s-a remarcat, ºi
anume promovarea culturii calitãþii ºi a educaþiei în do-
meniul calitãþii în România. Sunt domeniile în care pot
sã afirm cã a existat o excelentã cooperare între Facul-
tatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia In-
formaþiei (E.T.T.I.) din Universitatea „Politehnica“ din
Bucureºti ºi Societatea Românã pentru Asigurarea Ca-
litãþii (S.R.A.C.).
Aceasta colaborare a fost favorizatã de întâlnirea a

doi profesioniºti de excepþie ai domeniului, cu vocaþia
actului educaþional ºi a rãspândirii culturii calitãþii prin
intermediul cursurilor de specialitate, al proiectelor, re-
vistelor ºi al conferinþelor în domeniu, ºi anume profe-
sorul universitar dr. ing. Ioan Bacivarov, directorul
laboratorului „EUROQUALROM“ din E.T.T.I. - U.P.B.
ºi profesorul asociat dr. ing. Dan Stoichiþoiu, preºe-
dintele S.R.A.C., de altfel ambii absolvenþi ai Facultãþii
de Electronicã ºi Telecomunicaþii din Institutul
Politehnic Bucureºti (devenit ulterior U.P.B.).
Cooperarea de peste douã decenii a acestor doi spe-

cialiºti s-a concretizat în primul rând prin publicarea,
începând cu 1995, a revistei Asigurarea calitãþii, deve-
nitã din anul 2000 o publicaþie internaþionalã: Asigura-

rea calitãþii – Quality Assurance (dr. ing. Dan Stoichi-
þoiu – Director ºi prof. univ. dr. ing. Ioan Bacivarov –
Redactor ºef), cea mai longevivã publicaþie ºtiinþificã
în domeniu din România. 
De asemenea, cei doi au contribuit decisiv la relan-

sarea – în 1995 – ºi ulterior la plasarea pe orbita confe-
rinþelor internaþionale de specialitate (inclusiv sub egida
selectei I.E.E.E., începând cu anul 2000) a conferinþe-
lor Calitate, Fiabilitate ºi Mentenabilitate (C.C.F.),
conferinþe care au devenit un veritabil brand S.R.A.C.
S.R.A.C. a contribuit decisiv ºi la pregãtirea specia-

liºtilor în domeniul calitãþii, prin intermediul cursurilor
proprii de specialitate pe care le organizeazã, iar o parte
dintre specialiºtii S.R.A.C. activeazã ca profesori aso-
ciaþi în cadrul Masterului „Ingineria calitãþii ºi sigu-
ranþei în funcþionare în electronicã ºi telecomunicaþii“
(I.C.S.F.E.T.) organizat începând cu anul 1998 în cadrul
E.T.T.I. - U.P.B.
Acest Master a fost pregãtit prin intermediul proiec-

tului structural educaþional european TEMPUS „EURO-
QUALROM“ – Educaþie europeanã în domeniul calitã-
þii pentru România, la care au participat 18 parteneri din
România ºi din alte 9 þãri ale Uniunii Europene, univer-
sitãþi ºi organizaþii de specialitate; proiectul TEMPUS
„EUROQUALROM“ a fost coordonat de cãtre E.T.T.I. -
U.P.B. (director: prof. Ioan Bacivarov), iar S.R.A.C.
ºi-a adus o contribuþie activã la succesul acestui amplu
proiect educaþional european.
Desigur ar mai fi multe de spus despre realizãrile

S.R.A.C. în cele douã decenii de existenþã, dar cred cã
acestea pot fi rezumate în urmãtoarele cuvinte: prin
activitãþi de calitate, desfãºurate cu oameni de calitate,
S.R.A.C. a reuºit sã ajungã în vârful domeniului cali-
tate în România: poziþie pe care îi urãm sã ºi-o pãstreze
în urmãtoarele decenii.
La aniversarea a douã decenii de rodnicã activitate,

îi dorim Societãþii Române pentru Asigurarea Calitãþii
acelaºi drum ascendent ºi o cooperare cât mai rodnicã
cu învãþãmântul tehnic superior, cu obiectivul comun al
îmbunãtãþirii calitãþii educaþiei în acest important
domeniu interdisciplinar.
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DDoouuãã  ddeecceenniiii  ddee  pprroommoovvaarree  aa  ccuullttuurriiii  ccaalliittããþþiiii

Numãrul special al revistei AASSIIGGUURRAARREEAA  CCAALLIITTÃÃÞÞIIII  ––  QQUUAALLIITTYY  AASSSSUURRAANNCCEE  consacrat aniversãrii a
douã decenii SS..RR..AA..CC.. se deschide cu punctele de vedere ale unor „veterani“ ai domeniului: dr. ing. DDaann
SSttooiicchhiiþþooiiuu ºi profesorii universitari MMaarriinn  DDrrããgguulliinneessccuu ºi LLiivviiuu  MMããssããllaarr, care au subliniat eforturile
SS..RR..AA..CC.. ºi ale revistei pentru promovarea culturii calitãþii prin publicarea lucrãrilor unor cunoscuþi
specialiºti naþionali ºi internaþionali în sfera calitãþii ºi siguranþei în funcþionare.
Am fost onoraþi cã am putut include în revistã articole special trimise de câþiva dintre „monºtrii sacri“

ai calitãþii, între care marii „guru“ ai calitãþii mondiale JJoosseepphh  JJuurraann, calitologul american de origine
românã ºi calitologii PPhhiilliipp  CCrroossbbyy ºi AArrmmaanndd  FFeeiiggeemmbbaauumm. AASSIIGGUURRAARREEAA  CCAALLIITTÃÃÞÞIIII  ––  QQUUAALLIITTYY
AASSSSUURRAANNCCEE  este una dintre puþinele reviste internaþionale care se pot lãuda cã au putut publica lucrãri
ale acestor giganþi ai calitãþii.
De aceea, am considerat util ca în acest numãr aniversar sã includem atât articole datorate acestor

„monºtri sacri“ ai calitãþii, cât ºi evocãri care sã readucã în memorie viaþa ºi activitatea a doi mari
dispãruþi, JJoosseepphh  JJuurraann ºi PPhhiilliipp  CCrroossbbyy.
În completarea acestui numãr am inclus lucrãri de înalt nivel ºtiinþific în domeniul fiabilitãþii, datorate

unor specialiºti din Franþa, Elveþia ºi România, colaboratori statornici ai revistei noastre.

Prof. univ. dr. ing. IIooaann  CC..  BBAACCIIVVAARROOVV
Redactor ºef
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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.

Keywords: Joseph Juran, quality management, quality history.
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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)
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Privit de cãtre prestigioasa revistã americanã
„TIME“ drept „the leading evangelist of quality“, dr.
Philip B. Crosby (1926-2001) este considerat ca unul
dintre cei care au fundamentat unele dintre orientãrile
de bazã ale managementul modern al calitãþii. 

Philip Crosby este considerat drept pãrintele
orientãrii raþionalist-responsabilizantã a managemen-
tului calitãþii, orientare care îºi are originea în concep-
tul „zero defecte“ introdus de cãtre Crosby în anii ‘60.
Aceastã orientare se bazeazã pe motivarea ºi respon-
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Abstract

This paper analyses the life and the main scientific contributions in the field of Philip Crosby, considered as one
of the great quality gurus. Before his death in 2001 Crosby published 12 books, all of which became international
best-sellers and have been translated into 15 languages, ensuring that his legacy will live on inspiring better
quality within thousands of organizations across the globe. Crosby’s name is best known in relations to the
concepts of Do It Right First Time (DRIFT) and Zero Defects.

Keywords: Philip Crosby, quality, quality mangement, quality gurus.

Calitatea nu este numai gratuitã, dar este ºi modul cel mai cinstit ºi la
îndemâna oricui de a realiza profit. Fiecare ban pe care nu îl veþi cheltui
pentru produse necorespunzãtoare sau pentru remedieri ulterioare, este un
ban câºtigat. În aceste zile când: „Cine ºtie ce se va întâmpla cu afacerile
noastre de mâine“, nu existã multe cãi directe de îmbunãtãþire a profitului.
Asigurarea unui nivel calitativ corespunzãtor este una dintre cele mai
importante. O cale de a obþine o mulþime de bani în mod gratuit.

Phlip B. Crosby, Quality is free, McGraw-Hill, New York, 1979
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sabilizarea actorilor (tuturor lucrãtorilor) dintr-o între-
prindere/organizaþie privind rolul ce le revine în imple-
mentarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii, în asigurarea com-
petitivitãþii întreprinderii (organizaþiei, în sens larg), în
general.
Conceptul „zero defecte“ lansat de cãtre Crosby,

pledoaria sa pentru „lucrul bine fãcut de prima datã“ a
condus la crearea unei emulaþii ºi a unei stãri de spirit
favorabile îmbunãtãþirii calitãþii în industria americanã
(ºi nu numai) a anilor ‘70. 
De aceea, a fost privit drept unul dintre principalii

autori ai revoluþiei industriale americane din acea pe-
rioadã.
Prin toate aceste contribuþii, Crosby este considerat

de cãtre comunitatea internaþionalã a calitologilor drept
unul dintre marii „guru“ ai calitãþii, alãturi de Shewart,
Deming, Juran, Ishikawa ºi Feigembaum.
Cartea sa, „Quality is free“ apãrutã în 1979, a con-

stituit un veritabil ºoc pentru lumea calitãþii ºi a consti-
tuit imediat un best-seller internaþional, fiind tipãritã –
în mai multe ediþii succesive – în aproape 3 milioane de
exemplare ºi tradusã în 15 limbi strãine. Aceastã lu-
crare sintetiza experienþa de aproape 3 decenii, de la
simplu controlor de calitate, pânã la poziþia de vice-
preºedinte (însãrcinat cu problemele de calitate) al
uneia dintre cele mai mari companii mondiale în dome-
niul telecomunicaþiilor, gigantul multinaþional Interna-
tional Telegraph and Telephone (ITT) ºi ne dezvãluia
nu numai un manager, ci ºi un filosof al calitãþii, care
vorbeºte în pilde ºi „absoluturi“ ale calitãþii despre pro-
bleme pe care alþii le abordaserã exclusiv sub aspect
tehnic. Începând cu debutul cãrþii (citat drept moto al
acestui articol) ºi pânã la ultima sa paginã, Phil Crosby
încearcã sa ne convingã cã preþul plãtit pentru „nonca-
litate“, reprezentatã de remedieri, controale º.a. ale
produselor necorespunzãtoare este mult mai mare faþã
de costul firesc al implementãrii unui sistem de asigu-
rare/management al calitãþii într-o organizaþie.
Vorbind despre anii de la ITT ca director al calitãþii,

Philip Crosby avea sã noteze: „În cei 14 ani petrecuþi la
ITT, am avut oportunitatea sã instalez o capabilitate de
educaþie a calitãþii care sã ajute managerii din lumea
întreagã sã înþeleagã semnificaþia calitãþii ºi rolul lor în
îndeplinirea ei. Profesioniºtii calitãþii din ITT au fost
antrenaþi ºi echipaþi pentru a educa toþi angajaþii. Ei au
fost învãþaþi cum sã-ºi conducã unitãþile în scopul pre-
venirii defectelor. Aceasta a devenit filozofia corpora-
þiei, înþeleasã ºi aplicatã de conducere ºi angajaþi la
toate nivelele, ºi exprimatã în politica de calitate a
corporaþiei: Vom livra produse ºi servicii fãrã defecte
clienþilor ºi colaboratorilor, la timp“.
Într-un limbaj simplu ºi accesibil, dar colorat, meta-

foric ºi plin de remarci pline de substanþã, dr. Philip
Crosby – care dovedeºte ºi un real talent literar – reu-

ºeºte în aceastã carte, ca ºi în celelalte 10 care i-au
urmat, sã abordeze problematica „managementului ca-
litãþii“ sub toate aspectele sale organizatorice, filoso-
fice ºi juridice. Cãrþile lui Crosby – adresate în special
managerilor – au cunoscut un succes enorm deoarece
reuºesc sã prezinte într-o manierã directã ºi atractivã o
serie de adevãruri ale calitãþii pe care mulþi manageri
preferã sã le treacã în tãcere.
Prin contribuþiile sale la fundamentarea manage-

mentului calitãþii (abordat cu predilecþie prin prisma
managementului de vârf), dezvoltãrii importanþei „la-
turii umane“ a calitãþii, prin vasta sa activitate de aproa-
pe cinci decenii ca manager, profesor (în principal, la
Quality College, al cãrui iniþiator ºi conducãtor a fost),
consultant ºi/sau educator (în mii de organizaþii din în-
treaga lume ºi din cele mai diferite domenii, unde a
þinut cursuri sau a stabilit diagnostice ale problemelor
calitãþii) ºi formator de opinie (materializatã în prin-
cipal prin cele 10 remarcabile cãrþi ºi sute de articole ºi
comunicãri ale sale), dl. Philip Crosby ºi-a câºtigat un
loc binemeritat în galeria marilor „monºtri sacri“ ai ca-
litãþii mondiale.
Am avut prilejul sã-l întâlnesc personal pe Phil

Crosby la mijlocul anilor ’90 în cadrul unei conferinþe
internaþionale ºi am fost impresionat nu doar de specia-
listul care a revoluþionat calitatea, un excelent comuni-
cator de altfel, cât mai ales de omul cald ºi prietenos,
care rãspundea cu solicitudine numeroaselor întrebãri
care i-au fost adresate.
Cãrþile ºi video-casetele pe care mi le-a trimis mi-au

fost deosebit de utile în pledoariile pro-calitate ºi pen-
tru „lucrul fãcut bine de prima datã“ adresate studen-
þilor români.
Am reuºit sã îl conving sã vinã în România, o þarã

deschisã, în acei ani, ideilor calitãþii – Conferinþa inter-
naþionalã de calitate ºi fiabilitate din anul 2000 pregã-
tindu-i primirea rezervatã marilor „guru“ ai calitãþii.
Din pãcate, unele probleme organizatorice legate de vi-
zita sa europeanã, cât mai ales boala nemiloasã a lui
Phil, au împiedicat aceastã vizitã.
Într-un mesaj trimis la sfârºitul anului 2000, marele

guru al calitãþii îmi scria: Regret ºi eu mult de tot cã
problemele organizatorice datorate partenerilor din
Ungaria ºi boala mea au împiedicat aceastã vizitã pen-
tru planificarea cãreia am lucrat aºa de mult împreunã.
Dar anul viitor va fi diferit. Tocmai m-am restabilit
dupã o boalã grea ºi de abia aºtept sã ne întâlnim în
2001 la Bucureºti , la universitatea ta ºi la SRAC. ªi de
ce nu – sã sãrbãtorim împreunã aniversarea mea de 75
de ani.
Din pãcate, timpul nu a mai avut rãbdare cu Phil

Crosby, care a trecut în Panteonul marilor personalitãþi
ale calitãþii în august 2001.
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When I was a quality engineer back
in the good old days we would go check
out potential suppliers. Using a list of
questions and requirements developed
for and by Defense Department con-
tractors, we would evaluate the
company’s probability of delivering to
us what we were going to order. Of
course if what they made were a catalog
item or considered to be a commodity
we didn’t go visit them at all. The
results of these visits were then shared
with the Purchasing Department who
considered them carefully and then
usually placed the order based on
price.
Today the emphasis is based on what is called „third

party“ verification. When a company goes through the
process of being certified, or registered, as complying
with ISO 9000 or other variations of ISO standards
then they are considered to be acceptable. Purchasing
can then feel free to go ahead and place the order based
on price. If being certified to an ISO package is all that
it takes to make a company acceptable from a quality
standpoint then when everyone is certified there will be
no difference.
Of course the real test of worth is whether the pro-

duct or service being produced does in fact meet all the
requirements of the purchase agreement. Corporations
do like to do business with suppliers who have a
success track along that line. They want suppliers who
are considered to be reliable. For this reason most of
them keep a formal or informal record that classifies
their suppliers in accordance with results.
All of this could lead one to believe that thinking an

ISO certification automatically brings business might
not be a valid concept. After all it does not pretend to
be program for quality improvement or management,
only of documentation.
So what is ISO for? What does it accomplish for the

company or for the quality professional who is
administering it? What do they receive for all that
money, attention, and involvement? Is it worth it? Does
it advance his or her career? Does it make the stock of

the company more valuable? There are
some clear advantages:
First of all the certification is a tic-

ket that gets the company on the list of
those who have been willing to comply
with the collection of Quality Assu-
rance materials put together by the In-
ternational Standards Organization. 
Second it provides the Quality Pro-

fessional with the opportunity to use
the results of the certification pro-cess
as a lever to supply the quality edu-
cation program that will let the orga-
nization progress toward becoming
known as reliable. That is a recognition
that actually brings business to the

company.
Third the collection of procedures does supply some

authority for getting people to actually follow some of
the more useful ones that can be inserted into the
package.
There are also some disadvantages like management

feeling that ISO is all it takes to have a proper quality
system. Also I worry about the move to Internet buying
(B to B) and what is going to happen to Quality in that
case. The system is based on this „third party verifi-
cation“. Will suppliers be deemed qualified because
they are on the list? Will they be asked to show that
they actually are useful and reliable, or only document
that some paid auditor thinks they are. Commodity
items will fare well but specialty things may be suspect. 
One of these days the quality of a supplier’s output

will be listed like their credit rating. This evaluation
will be based on conformance to requirements results
as recorded by their customers, not just compliance to
a set of procedures.
My experience is that organizations who want to

truly achieve the results that get them the reputation for
being reliable have to have a clear policy on quality;
have to educate everyone about their personal res-
ponsibility to create a culture of prevention; have clear
requirements about the product and systems (ISO is
useful here); and management has to insist, by example
and direction, that everyone work this way.

WWhhaatt  iiss  IISSOO  ffoorr??WWhhaatt  iiss  IISSOO  ffoorr??

PPhhiilliipp  BB..  CCRROOSSBBYY
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The primary concern of management is to create a
useful and reliable organization. The primary concern
of the quality professional should be to help with the
reliable part of that equation. The way to create this
entity is not difficult but it does require sound philo-
sophy and techniques. A great deal of money is expen-
ded continually on various programs to improve qua-
lity, and on corrective action activities to solve the pro-
blems that the organization faces on a daily basis. Yet
things don’t seem to get better, or if they do get better
they don’t stay that way. Programs as fads range from
Knights of the Roundtable to motivation of the wor-
kers. „That which deserves to live lives“ say the philo-
sophers. Hardly any of these programs live long. Their
foundation is built on sand.
Our organization, Philip Crosby Associates II, Inc,

spends its time in educating and supporting organiza-
tions around the world which are serious about beco-
ming reliable. To make certain they are serious we have
no sales people, we rely on inquiries from those who
learn about us. The success rate is excellent primarily
because these folks recognize that they have to change
their culture, not just get certified to some system, or
launch the latest program in the field. 
Management and their quality professionals need to

understand what they have to do if they would like to
create a reliable organization where: transactions are
done correctly; relationships are successful; and a large
amount of money is not spent doing things wrong and
over. Also what applies to a business as an organization
also pertains to an individual as an organization.
Successful business organizations and successful

personal lives have a great deal in common. They both
have to be useful and reliable in order to accomplish
their goals. Causing this situation to exist requires deli-
berately creating a culture of living designed to pro-
duce the desired results. This culture is constructed of a
basic quality management philosophy supported by
action components. Success requires that we under-
stand and use these properly.

Scouting for Boys and Girls is an example of how
this combination works in creating a personal Quality
of life. We can use this analogy to better understand
what it takes to create a useful and reliable organi-
zation.
The philosophy behind the Scout Organization is

very clear: Scouts promise: „On my honor I will do my
best to do my duty to God and my country and to obey
the Scout Law; To help other people at all times; To
keep myself physically strong, mentally awake, and
morally straight.“
There is an understandable list of requirements that

make up the Scout Law: trustworthy; loyal; helpful;
friendly; courteous; kind; obedient; cheerful; thrifty;
brave; clean; and reverent. All these are specific and
their deeper meaning is discussed in regular meetings.
The action items for the Scouts are called Merit

Badges. There are at least 125 different one ranging
from Agriculture to Woodwork. Traditional subjects
like fire building meet up with electronics and printing.
There is an opportunity to learn useful skills. Scouts are
expected to learn many of them and they achieve recog-
nition when they do. I can still remember the difficulty
of learning to light a fire in a damp forest with only one
match. Experiences like that build character.
Organization and professions can learn from this

approach particularly when it comes to the subject of
Quality. Most organizations concentrate on the „merit
badge“ subjects of quality management before they get
about building a culture. This impatient approach pro-
duces a „flavor of the month“ habit, which accom-
plishes little but keeps everyone busy. They don’t seem
to be concerned that very little gets accomplished as
long as they are getting the „badges“. It makes me think
of a football team that got very good at blocking the
opponent’s extra point attempts. They had a lot of
touchdowns scored against them but the blocking pro-
gram worked well.
Quality professionals who want their company to be

known as useful and reliable have to give this thought
some consideration. They can’t just hop off the bridge

TThhee  CCoonntteenntt  ooff  aa  UUsseeffuull  TThhee  CCoonntteenntt  ooff  aa  UUsseeffuull  
aanndd  RReelliiaabbllee  OOrrggaanniizzaattiioonnaanndd  RReelliiaabbllee  OOrrggaanniizzaattiioonn

PPhhiilliipp  BB..  CCRROOSSBBYY
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and hope the bungee cord works. A useful organization
is one that produces products and services that cus-
tomer are pleased to purchase; a reliable organization is
one where transactions are completed correctly the first
time, and relationships with employees, suppliers, and
customers are successful. It takes a planned and im-
planted culture to bring that off. In today’s world eco-
nomy only those considered useful and reliable will
survive. After all when everyone is certified to ISO or
something similar, what makes companies different
from each other?
Performance, that is all.
The philosophy of this culture comes from four

continuing considerations: Policy; Education; Require-
ments; Insistence. After doing this we can use the
„merit badge“ components (ISO; Black Belt; and such)
which are quite valuable when installed with a com-
pany that has a sound philosophical base. For instance
thousands of companies have expended the money and
effort to receive an ISO certification only to find that
nothing has changed. Here are the essentials of a re-
liable organization:
A. The Policy for quality is: „We will deliver defect

free products and services to our customers and co-
workers on time“. This eliminates any thought that
there is permission to do things wrong. It encourages
everyone to respect their customers and co-workers by
doing what they said they would do. Management has
to announce, publicize, and use this policy.
B. The Education provides the common language is

based on what I call the „Absolutes of Quality Ma-
nagement“ which provide a common language for
everyone involved:

1. Quality is defined as conformance to require-
ments.
(Most think of it as „goodness“ which becomes a

matter of opinion and comparison. Goodness is im-
possible to communicate to all those employees and
suppliers who actually perform the transactions that
make the organization work.)

2. Quality is accomplished through a culture of pre-
vention.

(Doing appraisal, no matter how scientific, means
that we are bound forever in a world of corrective ac-
tion. Training Knights to go slay dragons only works
for a little while as the dragons breed rapidly in an
environment that expects them to be around.)

3. Quality has a performance standard of Zero De-
fects. 
(We can note that the Scout Laws do not permit de-

viations or nonconformances every now and then. Allo-
wing 3.4 times per million to not be trustworthy, for
instance, would undermine the integrity and credibility
of the Scout. Acceptable quality levels condemn the
company to the shoddy side of Quality.

4. Quality is measured by the Price of Nonconfor-
mance.
(When management sees the figures on how much it

costs to do a lot of appraisal, corrective action, rework,
customer service and such they become born again pre-
venters. Twenty-five percent of revenue is a usual num-
ber for PONC. A prevention oriented culture can cut
that in half in a year. A corrective actions oriented cul-
ture just piles more costs on top.)

5. The Requirements describe the work of the orga-
nization from needs down to the actual transactions of
work. It is up to management to make certain that the
customer’s needs wind up being described by acts that
produce useful and reliable outputs.

6. The Insistence comes from management, by
example, showing that the policy, education, and requi-
rements are taken seriously. They need to start and end
their meetings on time, keep their word, treat others
with respect, and be consistent.

Quality is a serious part of the success of any orga-
nization, if it is not philosophically integrated in the
day-to-day work life it will not happen. Quality is a re-
sult, not an appendage. Management and the quality
professionals have to work together to build it into the
culture of the organization and then nurture it.
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