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REZUMAT. Se prezintă sintetic, tabelar, contribuţiile la evoluţia calităţii ale lui Shewhart, părintele controlului statistic al calităţii şi 
ale celor cinci personalităţi, considerate guru ai calităţii: Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum şi Ishikawa. Aplicarea învăţăturilor 
acestora şi ale noilor concepte în domeniul managementului calităţii este de strictă actualitate astăzi, în contextul crizei ce se 
globalizează. 
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ABSTRACT. The contributions to the evolution of quality of Shewhart, the father of the statistical quality control, and of the five 
personalitys, quality gurus (Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa), are sintetically presented in a table. The application of 
the principles and of the new concepts in the quality management field is very actual, in the crisis globalization context. 
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Deviza din 2008 a Săptămânii Europene a Calităţii 'Q 
in Europe: 'Quality is back - No Quality, No Business' 
ne reaminteşte că ceea ce s-a construit cu trudă în dece-
niile de istorie a calităţii în secolul trecut trebuie menţinut 
şi dezvoltat. Parafrazându-l pe André Maurois, Juran spu-
nea că „secolul al XXI-lea va fi al calităţii sau nu va fi de 
loc”. 

Evoluţia mişcării pentru calitate se datorează unor per-
sonalităţi, care, datorită audienţei deosebite şi a influenţei 
ideilor şi teoriilor promovate prin viu grai şi în scris, au 
fost denumite guru ai calităţii. In tabel s-a încercat o 
prezentare sintetică a activităţii şi contribuţiei lui Deming, 
Juran, Crosby, Feigenbaum şi Ishikawa, plasând totuşi în 
prima coloană şi informaţii despre Shewhart, părintele 
controlului statistic al calităţii, cel care a influenţat în mod 
deosebit gîndirea lui Deming şi a altor caliticieni. Desigur, 
celor cinci guru, astăzi li se alătură alte numeroase nume. 

Organizaţiile care cunosc succesul în anii noului secol, 
al XXI-lea, aplică perseverent aceste principii. Mai ales în 
condiţiile actuale, când recesiunea şi criza economică se 
extind pe tot globul, adevărata CALITATE poate şi 
trebuie să devină unul dintre cele mai eficiente remedii. 

Evoluţia conceptelor despre calitate şi managemen-
tul calităţii şi, desigur, piaţa, ne-au obişnuit cu termeni, 
metode şi sisteme ca standardele din familia ISO 9000, 
managementul total al calităţii, premiile pentru exce-
lenţă, Kaizen, Lean – Six Sigma ş.a.m.d. In figură este 
reprezentat modelul unui sistem de management al 
calităţii bazat pe proces (ISO 9001), care este, de fapt, o 
sinteză a gândirii personalităţilor cunoscute ca guru ai 
calităţii. 

Cele opt principii de management al calităţii pro-
movate de familia de standarde ISO 9000 evidenţiază şi 
mai pregnant actualitatea învăţăturilor acestor perso-
nalităţi: 

– Principiul 1 – Orientarea către client; 
– Principiul 2 – Leadership-ul; 
– Principiul 3 – Implicarea  personalului; 
– Principiul 4 – Abordarea bazată pe proces; 
– Principiul 5 – Abordarea managementului ca sistem; 
– Principiul 6 – Îmbunătăţirea continuă; 
– Principiul 7 – Abordarea pe bază de fapte în lua-

rea deciziilor; 
– Principiul 8 – Relaţii reciproc avantajoase cu furni-

zorii. 
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Personalităţi în domeniul calităţii 
 

Walter A. Shewhart 

 

W. Edwards Deming Joseph M. Juran 

 

Phillip B. Crosby Armand V. Feigenbaum Kaoru Ishikawa 

 

1891 - 1967 1900 - 1993 1904 - 2008 1926 - 2001 1922 - 1915 - 1989 
- Inginer la Western 

Electric & Bell 
Telephone 

- Părintele Controlului 
Statistic al Calităţii  

- Primul membru de 
onoare al  ASQC în 1947 

- ASQ a instituit medalia 
Shewart 

- Orientat pe frecvenţă ca 
un factor de control: 

    - Plan 
    - Do 
    - Check 
    - Act 
- A dezvoltat fişa de 

control 

- Statistician la Western Electric 
- Biroul de recensământ, consultant pentru 

eşantionarea populaţiei  
- Autor, profesor şi consultant 
- Invitat în 1950 în Japonia; conduce mişcarea 

japoneză pentru calitate 
- În decembrie 1950, JUSE a instituit premiul 

pentru calitate “Deming” 

 
- Fondator, al treilea val al revoluţiei industriale 
- Membru de onoare al ASQC în 1970 
- ASQ a instituit medalia Deming 

 
- Orientat pe îmbunătăţirea produsului şi 

conformitatea serviciului prin reducerea 
incertitudinii şi procesele de fabricaţie (variaţia)  

- Orientat pe frecvenţă ca un factor de control: 
   - Plan 
   - Do 
   - Study 
   - Act 

- Din 1924 inginer industrial la 
Western Electric 

- A dezvoltat “The Western 
Electric Statistical Quality 
Control Handbook” 

- Membru de onoare al ASQC în 
1968 

- Invitat în 1954 în Japonia de 
către JUSE (Union of Japanese 
Scientist and Engineers) 

- A fondat Institutul Juran în 1979 
- ASQ a instituit medalia Juran 
- In România se acordă anual 

„Premiul Român pentru Calitate 
J.M. JURAN”, pentru excelenţă

 
- Orientat nu pe propunerea unei 

schimbări culturale majore ci pe 
îmbunătăţirea calităţii prin 
muncă în cadrul sistemului 

 

- A iniţiat programul “Zero defecte” 
la compania Martin-Marietta 

- Vicepreşedinte cu calitatea la 
International Telephone & 
Telegraph (ITT) 

- In 1979  a fondat compania de 
consultanţă Philip Crosby 
Association, Inc 

- Membru de onoare al ASQC în 
2001 

- ASQ a instituit medalia Crosby 
- Orientat pe „absoluturile” calităţii şi 

pe elementele de bază ale 
îmbunătăţirii  

- Preşedinte/CEO, General
Systems Company 

- Fondator al Academiei 
Internaţionale pentru 
Calitate  

- Preşedinte al ASQC (1961-
1963) 

- Consultant în asigurarea 
calităţii pentru U.S. Army 
Materiel Command  

- Membru de onoare al ASQC 
în 1986 

- ASQ a instituit medalia 
Feigenbaum 

- A afirmat despre calitate că 
s-a bazat pe trei contribuţii 
majore. 

- A fost încredinţat că 
costurile calităţii se referă la 
prevenire, aprobare şi 
defectările interne/externe.  

- Lider al mişcării japoneze pentru 
calitate 

- A dezvoltat strategia japoneză pentru 
calitate 

- Membru de onoare al ASQC în 1986 
- ASQ a instituit medalia Ishikawa 
- In 1971 i s-a decernat premiul japonez 

pentru calitate „Deming” 
- Orientat pe principalele instrumente ale 

îmbunătăţirii calităţii  
- A afirmat că există două instrumente 

principale (două roţi ale aceleiaşi 
şarete): standardizarea şi controlul 
calităţii  

 - A pledat pentru utilizarea extensivă a statisticii 
şi a fişelor de control  

- A susţinut că în orice organizaţie 
există trei limbaje diferite:  

1. Managementul de la cel mai înalt 
nivel vorbesşte limbajul banilor  

- A fost convins că pentru a obţine 
calitate, organizaţiile trebuie să 
vadă trei căi separate:  

1. Funcţia: sarcinile sau grupările de 
sarcini care trebuie efectuate;  

- A afirmat că cele trei 
contribuţii majore ale 
calităţii sunt:  

1. Promovarea eticii calităţii;  

- A susţinut că diagrama cauzelor şi 
efectului furnizează o reprezentare 
reală a impacturilor şi procedurilor 
organizaţionale.  



 

 

(continuare) 

  2. Managementul mijlociu 
vorbeşte limbajul meseriei şi al 
banilor 

3. Managementul inferior vorbeşte 
limbajul meseriei 

2. Procesul: setul de etape, politici şi 
proceduri care definesc „cum şi 
ce” trebuie efectuat sau aşteptat;  

3. Ideologia: setul de valori sau 
convingeri care ghidează o 
organizaţie în stabilirea misiunii, 
proceselor şi funcţiei sale. 

2. Dezvoltarea conceptului de 
control total al calităţii şi  

3. Dezvoltarea unei clasificări 
a costurilor calităţii 

- A dezvoltat diagrama în schelet de 
peşte (diagrama Ishikawa). 

- A identificat două surse 
ale variaţiei: 

   - cauze aleatorii 
   - cauze atribuibile 

- A identificat două surse ale variaţiei: 
   - cauze comune 
   - cauze speciale 

- A identificat patru „aptitudini ale 
calităţii”: 

1. Calitatea de concepţie - 
proiectare: cercetarea pieţei, 
produs şi concepţie  

2. Calitatea de conformitate: 
management, mînă de lucru şi 
tehnologie  

3. Disponibilitatea: fiabilitatea, 
mentenabilitatea şi suportul 
logistic 

4. Serviciul complet: 
promptitudine, competenţă şi 
integritate  

- A identificat „patru absoluturi ale 
calităţii”:  

1. Calitatea înseamnă conformitatea 
cu cerinţele, nu eleganţă (ceea ce 
este bine). 

2. Calitatea rezultă din prevenire şi 
nu din evaluare  

3. Obiectivul de atins trebuie să fie 
„zero defecte” şi nu un minim de 
defecte.  

4. Costul neconformităţilor permite 
măsurarea calităţii prin indici  

- A identificat trei aspecte ale 
controlului total al calităţii  

1. Antrenarea tuturor părţilor 
unei corporaţii  

2. Furnizarea unui sistem 
eficace pentru integrarea 
eforturilor de dezvoltare, 
menţinere şi îmbunătăţire a 
calităţii  

3. Acordarea posibilităţii ca 
marketingul, proiectarea, 
producţia şi service-ul să fie 
la cele mai economice 
niveluri posibile, pentru 
clienţi  

 

 

- A identificat 10 aspecte ale calităţii:  
1. Studierea îmbunătăţirii calităţii înainte 

de orice altceva  
2. Stabilirea de politici referitoare la 

promovarea îmbunătăţirii calităţii  
3. Specificarea priorităţilor pentru 

implementarea îmbunătăţirii calităţii şi a 
obiectivelor pe termen scurt şi lung  

4. Asumarea rolului leadership-ului pentru 
a avea loc îmbunătăţirea calităţii  

5. Furnizarea de resurse pentru educarea 
personalului  

6. Verificarea dacă îmbunătăţirea calităţii 
este implementată aşa cum este planificat  

7. Clarificarea responsabilităţii 
managementului de la cel mai înalt nivel 

8. Stabilirea unui sistem de management 
prin toate funcţiile  

9. Conştientizarea în organizaţie a noţiunii 
că elementele de ieşire ale proceselor 
sunt elemente de intrare pentru clienţi  

10. Furnizarea leadership-ului pentru a 
face ca „ruptura” să aibă loc 

 - A identificat cele 14 puncte ale managementului 
care nu pot fi văzute izolat sau selectiv: 

1. Crearea unei constanţe a scopului pentru 
îmbunătăţirea produselor şi serviciilor 

2. Adoptarea unei noi filosofii: suntem într-o nouă 
eră economică 

3. Încetarea dependenţei de inspecţie ca o cale 
pentru a obţine calitate 

4. Încetarea practicii achiziţiilor bazate pe cel mai 
scăzut preţ 

5. Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor de 
planificare, producţie, servicii, cu referire şi la 
personal 

6. Instituirea educaţiei permanente la locul de 
muncă 

7. Dezvoltarea leadership-ului 
8. Eliminarea fricii, astfel încât fiecare să poată 

munci eficace pentru societate  
9. Desfiinţarea barierelor dintre departamente 
10. Eliminarea sloganurilor/ţintelor care cer 
creşterea productivităţii fără a furniza metode  
11. Eliminarea cotelor de producţie din ateliere şi 
înlocuirea lor cu leadership-ul  
12. Suprimarea barierelor care îi privează pe 
oameni de dreptul lor la mândria muncii

- A urmărit calitatea pe două 
niveluri:  

1. Firmele trebuie să obţină produse 
de înaltă calitate şi  

2. Fiecare persoană trebuie să obţină 
calitate individuală de înaltă 
calitate 

 

- A dezvoltat trilogia calităţii: 
1. Planificarea calităţii: pregătirea 

pentru atingerea ţintelor 
referitoare la calitate 

2. Controlul calităţii: proces pentru 
atingerea ţintelor în timpul 
operaţiilor 

3. Imbunătăţirea calităţii: 
o ruptură pentru a atinge niveluri 

de performanţă fără precedent  
 

- Şi-a orientat abordarea pe îmbună-
tăţirea proceselor specifice cu un 
proces de implementare explicit, 
numit „trilogie” şi nouă responsa-
bilităţi ale managementului de la 
cel mai înalt nivel 

- Un program de îmbunătăţire a 
calităţii în 14 puncte:  

1. Angajamentul managementului  
2. Grupe de îmbunătăţire a calităţii 
3. Măsurarea calităţii 
4. Costul evaluării calităţii  
5. Sensibilizarea pentru calitate  
6. Acţiunea corectivă  
7. Planificarea pentru zero defecte 
8. Instruirea responsabililor  
9. Ziua zero defecte  
10. Stabilirea obiectivelor 
11. Eliminarea cauzelor de erori  
12. Recunoaşterea eforturilor  
13. Comitetele pentru calitate  
14. Reluarea ciclului  
 

- Patru zone pentru reducerea 
timpului ciclului  

1. Diagnosticarea timpului ciclului  
2. Diagnosticarea procesului  
3. Diagnosticarea influenţelor majore 
4. Identificarea şi implementarea de 

remedii pentru reducerea timpului 
ciclului 

- A identificat 40 de etape 
pentru îmbunătăţirea calităţii

 



 

 

(continuare) 

 13. Instituirea unui program energic de educaţie 
permiţând fiecăruia să se îmbunătăţească 

14. Mobilizarea întregului personal în munca de 
realizare a transformării, care este afacerea 
tuturor 

 

- A identificat “cele şapte păcate capitale” ale 
managementului: 

1. Lipsa constanţei scopului de a planifica produse 
şi servicii vandabile pentru a menţine 
întreprinderea în activitate şi a asigura locuri 
de muncă  

2. Cultivarea profitului pe termen scurt  
3. Evaluarea performanţelor personalului cu efecte 

devastatoare  
4. Mobilitatea managementului; instabilitatea 

locurilor de muncă 
5. Management numai pe baza unor cifre vizibile, 

neglijând cifrele necunoscute sau dificil de 
evaluat  

6. Costuri medicale/sociale excesive 
7. Costuri excesive ale garanţiilor, umflate de 

avocaţi care lucrează pe bază de procente 
 

- Nu a detaliat implementarea modelului său 

 - Metodologia de reducere a timpului 
ciclului:  

1. Definirea procesului 
2. Listarea tuturor activităţilor 
3. Stabilirea diagramei de flux a 

procesului  
4. Listarea timpului consumat pentru 

fiecare activitate   
5. Identificarea sarcinilor care nu 

adaugă valoare  
6. Eliminarea tuturor sarcinilor care 

ested posibil să nu adauge valoare 
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