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ABSTRACT. The paper presents the reasons which determined the 11 founding members of the „J.M. JURAN” Foundation – Romania to
establish a „National Award in Management Excellence” named after the spiritual patron of the Foundation, the famous American
scientist who was born in Romania. On the grounds of the experience we have achieved along the first four editions of the Award
ceremony, we present the benefits this Award has „determined” at the macro and micro-economic levels, for the organizations
participating in the annual competitions in order to achieve the distinctions granted by the Foundation. At the end, we briefly reinforce
the part the „J.M. Juran” Foundation – Romania wishes to play in the future, as a promoter, catalyst and multiplier in the efforts of the
Romanian managers for the application of the most modern and efficient managerial styles, methods and instruments.
REZUMAT. Lucrarea prezintă motivele care i-au determinat pe cei 11 membri fondatori ai Fundaţiei „J.M. Juran” – România să
înfiinţeze Premiul Naţional pentru Excelenţă Managerială, ce a primit numele patronului spiritual al fundaţiei, faimosul savant
american născut în România. Pornindu-se de la experienţa oferită de primele patru ediţii ale decernării distincţiei, sunt prezentate
beneficiile pe care aceasta le-a generat la nivel macro şi microeconomic pentru organizaţiile care au participat la competiţiile
anuale organizate de fundaţie. În final este subliniat succint rolul pe care Fundaţia „J.M. Juran” – România doreşte să-l joace în viitor
pentru promovarea, catalizarea şi multiplicarea eforturilor pe care managerii români le depun în vederea aplicării celor mai
moderne stiluri, metode şi instrumente de conducere.
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Într-o foarte mare măsură, obiectivele iniţiale urmărite
prin instituirea acestor premii au fost identice sau foarte
apropiate, şi anume:
● recunoaşterea şi validarea performanţelor obţinute în
competiţia pentru realizarea unor produse şi servicii de cel
mai înalt nivel şi, totodată, obţinerea unui instrument eficient pentru promovarea produselor naţionale pe pieţele
internaţionale;
● „marcarea” printr-o distincţie specială a acelor producători care ating cotele cele mai înalte privind crearea
„încrederii în calitate”;
● diseminarea cât mai largă, pe scară naţională şi chiar
internaţională, a metodelor şi instrumentelor manageriale
aplicate, puse la punct şi uneori chiar create de către câştigăttori.
O evoluţie firească a lucrurilor a făcut ca aceste premii
să sufere în decursul anilor o serie de mutaţii, devenind
din „premii ale calităţii excelente” „premii ale managementului excelent”. Putem considera că această evoluţie
constituie o consecinţă nemijlocită a faptului că, în prezent, preocuparea dominantă a managerilor performanţi nu
mai este aceea de a încorpora managementul calităţii în
arsenalul managementului general, ci aceea de a aplica cu
deplin succes managementul (total sau general) prin calitate.
România, care, independent de coloratura politică a
guvernelor sale succesive de după evenimentele din 1989,
şi-a stabilit ca un „megaobiectiv strategic” accederea în
Uniunea Europeană, avea nevoie pentru aceasta nu numai
de o economie de piaţă funcţională, dar şi competitivă, bazată pe „propulsoarele” concurenţei oneste, ale perfecţionării, inovării şi învăţării continue, instrumente care şi-au
dovedit cu prisosinţă eficienţa în ţările cu economii de
piaţă dezvoltate.
Acesta a fost principalul mobil care a condus 11 organizaţii profesionale, apolitice şi nonprofit, de largă
reprezentativitate naţională, să îşi unească forţele pentru
înfiinţarea unei fundaţii având ca principal obiectiv „instituţionalizarea şi administrarea unui premiu naţional de
excelenţă managerială”.
Din motive lesne de dedus, a fost ales ca „patron
spiritual” al fundaţiei eminentul om de ştiinţă american de
origine română dr. Joseph M. Juran, unul dintre principalii
creatori ai ştiinţei moderne a calităţii. De altfel, personalităţii remarcabile a domnului dr. J.M. Juran îi va fi dedicată

2. CE S-A OBŢINUT PRIN INTERMEDIUL
CELOR 4 EDIŢII ALE COMPETIŢIEI
PENTRU PREMIILE „JURAN” –
ROMÂNIA DESFĂŞURATE PÂNĂ ÎN
PREZENT ?
Probabil că este indicat ca răspunsul la o asemenea
întrebare să se refere la două aspecte. Primul ar trebui să
se refere la ce a adus Premiul „J.M. Juran” întregii
economii româneşti, iar cel de-al doilea ar trebui să se
refere la „valoarea adăugată” adusă de către Premiul „J.M.
Juran” laureaţilor şi, în general, unităţilor care au participat la una sau chiar la mai multe ediţii ale celor patru
competiţii anuale desfăşurate până în prezent.
În privinţa primului aspect, cel „macroeconomic”,
putem arăta succint următoarele:
– România a accesat „durabil şi cu depline drepturi”
centrul european în cadrul căruia se sintetizează şi, în
mare parte, chiar se concep cele mai importante demersuri
privind inovarea în managment şi componentele de bază
ale managementului de înaltă performanţă – pe scurt,
ansamblul „instrumentelor” care definesc „excelenţa
managerială”. Dacă la toate acestea adăugăm faptul că, în
fond, avem de a face cu un transfer gratuit de tehnologie şi
know-how managerial de la unităţile excelente din
întreaga Europă către toţi cei pregătiţi să aplice elementele
managementului de înaltă performanţă, dimensiunea
macroeconomică a ceea ce s-a obţinut prin P.R.C. „J.M.
Juran” capătă nu numai un contur bine definit, ci şi o
magnitudine impresionantă;
– instituţionalizarea în România a unui premiu naţional
care, practic, constituie o transpunere a concepţiilor,
modelelor şi exigenţelor europene privind buna practică
industrială şi aplicarea consecventă a unor metode obiective de evaluare a performanţelor operatorilor economici,
inclusiv a indicatorilor sintetici care reflectă bonitatea şi
credibilitatea cu care aceştia pot fi acreditaţi, reprezintă un
semnal puternic adresat potenţialilor parteneri din străinătate, privind, pe de o parte, competenţa şi buna credinţă
care caracterizează corpul managerial din România, iar pe

PRIN CALITATE ŞI EXCELENŢĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
de altă parte, existenţa în această ţară a unui număr conţin rapoartele de feed-back întocmite de fundaţie
semnificativ de insule de excelenţă managerială;
pentru toţi competitorii, la încheierea competiţiilor anuale.
– faptul că la toate ediţiile competiţiei naţionale pentru
Premiile „J.M. JURAN” festivităţile de decernare au fost
patronate şi găzduite de către instituţia prezidenţială a 3. CE DORIM SĂ DEVINĂ ÎN VIITOR
României, iar distincţiile conferite au fost înmânate
PREMILE „JURAN” – ROMÂNIA
laureaţilor, personal, de către Preşedintele României,
ŞI FUNDAŢIA OMONIMĂ ?
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străinătate o dovadă peremptorie a importanţei care se
cu
„clubul suporterilor” Premiilor „Juran” – România,
acordă în România problemei calităţii, în general, şi, în
club
ce urmează să fie înfiinţat cât de curând de către
mod deosebit, calităţii actului managerial.
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Pe plan microeconomic, „valoarea adăugată” prin
naţional
de
promovare şi diseminare a ideilor şi metodelor
Premiile „Juran” este, poate, şi mai palpabilă, cu toate că
managementului
de înaltă performanţă, să facă tot ce este
în multe cazuri este greu de estimat. Probabil că, în expreposibil
pentru
ca
anul 2007 să găsească un număr cât mai
sie bănească, vectorul promoţional asigurat participanţilor
mare
de
organizaţii
româneşti bine adaptate la cultura
la competiţiile „Juran” prin intermediul televizării ceremanagerială
europeană
şi bine „înarmate” pentru a face
moniilor de decernare, prin zecile de articole apărute în
faţă
cu
succes
îndârjitei
lupte concurenţiale din spaţiului
presa centrală şi locală, prin diverse publicaţii şi, nu în
economic
european.
ultimul rând, prin licenţierea dreptului de a folosi în
Am dori, totodată, să aducem o contribuţie cât mai
propriile materiale promoţionale aceste elemente se ridică
semnificativă
la asimilarea organică, de către managemenla câteva sute de mii de dolari.
tul
românesc,
a ideilor fundamentale care au determinat
Dispunem de informaţii referitoare la faptul că, în unele
succesul
celor
mai
eficiente organizaţii din lume. De pildă,
cazuri, obţinerea distincţiilor acordate în cadrul competiţiilor
aderăm
cu
toată
convingerea
la justeţea ideilor domnului
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dr.
Ko
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preşedintele
companiei Solectron (prima
tratativelor referitoare la privatizare, iar în alte cazuri a
organizaţie
din
lume
care,
în
decurs
de un deceniu, a fost
facilitat substanţial tratativele privind plasarea unor
distinsă de două ori cu Premiul „Malcolm Baldrige”, în
importante comenzi către cei în cauză. Dar cele mai
1991 şi 1998), potrivit cărora succesul companiei respective
importante „valori adăugate” de care s-au bucurat toţi
se datorează unui set de credinţe fundamentale: „prioritatea
competitorii, nu numai laureaţii, au constat în asimilarea
priorităţilor trebuie acordată clientului, trebuie să se acorde
metodelor de autoevaluare multicriterială a „stării”
un respect profund individului şi calităţii, este necesară
organizaţiei, în fond o autentică metodă de„analizăinstaurarea unor relaţii de parteneriat armonioase cu furnidiagnostic multicriterială”, ca şi în multiplele şi
zorii, trebuie respectată o etică solidă a afacerilor, trebuie să
valoroasele informaţii cantitative şi calitative pe care le
îndeplinim responsabilităţiile sociale care ne revin.”

