« ARHITECTUL CALITĂłII - MEMORIILE DR.JOSPEH M. JURAN » O PERTINENTĂ AUTOBIOGRAFIE
A
PĂRINTELUI REVOLUłIEI MONDIALE A CALITĂłII
Recunoscut în toată lumea ca lider mondial inspirator al mişcării pentru calitate,
dr.Joseph Moses Juran şi-a dobândit cel mai mare respect pentru tot ceea ce a făcut, timp de 70
de ani, în calitate de consultant, de profesor şi, în special, de autor al unor cărŃi de mare succes activităŃi din care au rezultat ulterior ISO 9000, TQM, 6 Sigma şi alte tehnici şi instrumente
majore ale managementului prin calitate. CărŃile sale – încă mult prea puŃin cunoscute în
România, din păcate – sunt considerate ca fiind fundamentale pentru orice persoană interesată să
înŃeleagă mai bine semnificaŃia « calităŃii » şi modul în care aceasta poate fi mai bine integrată în
orice organizaŃie.
Apreciat pe plan mondial ca fiind un înŃelept şi erudit observator, un atent şi fin analist,
un strălucit „integrator” şi un clarvăzător anticipator de evenimente, dr.J.M.Juran a fost
supranumit de mass-media: „părintele calităŃii”, „guru al calităŃii” şi „omul care i-a învăŃat
calitate pe japonezi”.
În cartea sa « ARHITECTUL CALITĂłII - MEMORIILE DR.JOSPEH M. JURAN »
autorul – născut la Brăila, în România, la 24 decembrie 1904 - povesteşte fascinanta istorie a
vieŃii sale centenare, dezvăluind modul în care a reuşit, ca imigrant de origine română în SUA, să
învingă sărăcia neagră şi tragedia copilăriei sale pentru a deveni până la urmă una dintre cele mai
influente persoane a secolului al XX-lea, o adevărată autoritate contemporană, prin impactul
major pe care l-a avut asupra afacerilor şi societăŃii mondiale.
În remarcabilele sale memorii - atât de sincere în fond şi formă - Juran explorează
motivaŃiile sale profunde, descrie în mod obiectiv şi convingător problemele cu care s-a
confruntat, prezentând opŃiunile pe care le-a avut, astfel încât a ajuns să dezvolte principiile de
bază ale calităŃii.
În această carte (lansată în SUA de autor, cu ocazia sărbătoriri propriului său centenar),
Juran oferă cititorilor săi o abordare introspectivă a primelor sale 16 locuri de muncă (pe care lea avut în SUA, între 1912-1924 - primii săi 12 ani de viaŃă în această Ńară), a anilor petrecuŃi în şi
alături de mari companii americane precum şi în aparatul guvernamental american, a anilor
dedicaŃi consultanŃei profesionale şi a modului în care el a contribuit în mod decisiv la
răspândirea mişcării pentru calitate, pe întreg mapamondul, înfluenŃând astfel viaŃa a milioane de
oameni şi rezultatele obŃinute de mii de companii.
Iată cuprinsul acestei cărŃi deosebite ce este realizată, lansată şi distribuită prin Societatea
Română pentru Asigurarea CalităŃii în colaborare cu FundaŃia Română pentru Promovarea
CalităŃii
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