
MENTENANŢĂ ŞI MENTENABILITATE 



MAINTENIR (a menţine) –  conservation, défense, 

protection ... adică conservare, apărare, protecţie ...  

REPARATION (reparaţie) –  action de remise en marche 

... adică acţiune de repunere în funcţiune ... 

MAINTENANCE – to hold in an existing state ... 

adică a menţine în starea existentă; 

ENTERTAIN (întreţinere) – to maintain in a good 

condition ... adică a menţine în bună condiţie. 

A MENŢINE – a păstra ceva în aceeaşi stare sau formă 

în care se află la un moment dat, a face să dureze ...  

A REPARA – a face propriu pentru folosire, a reface, a 

menţine ...  

A ÎNTREŢINE – a păstra în stare bună, în bune condiţii; 

a face să dureze, a menţine ...  



MENTENANŢA reprezintă totalitatea operaţiilor efectuate în 

scopul menţinerii unui sistem în stare de funcţionare. 

• DE REPARAŢIE • DE ÎNTREŢINERE 

     MENTENANŢA reprezintă un  ansamblu  de  activităţi  

tehnico-organizatorice, care au ca scop asigurarea obţinerii 

unor performanţe maxime pentru bunul considerat (utilaj, 

clădire, instalaţie, etc.). 
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CORECTIVĂ - reprezintă intervenţiile ca urmare a 

unor defectări uşoare, accidentale, şi au ca scop 

restabilirea capacităţii de funcţionare a produsului. 

PREVENTIVĂ - reprezintă intervenţiile sistematice, 

care se efectuează la intervale regulate, şi au ca 

scop asigurarea unei funcţionări corecte a 

sistemelor mecanice. 



TIPURILE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ  

MENTENANŢA   SISTEMATICĂ – se realizează   prin   activităţi   de 

întreţinere, reparaţii curente, revizii şi reparaţii capitale, constituite 

într-un plan tehnic normat de intervenţii, specific fiecărui tip de utilaj 

în parte. 

MENTENANŢA CONDIŢIONALĂ – se realizează prin intermediul 

urmăririi parametrilor de uzură ai elementelor cheie ale sistemului, 

cu ajutorul unor instrumente specifice (analizoare de uzură, de 

vibraţii, etc.)”, urmând ca intervenţiile de mentenanţă să fie realizate 

înainte de apariţia defectului. 

MENTENANŢA  PREVIZIONARĂ,  care  subordonată analizei de 

evoluţie urmărită de parametrii semnificativi ai degradării bunului, 

ce permite întârzierea şi planificarea intervenţiilor 



TIPURILE DE MENTENANŢĂ CORECTIVĂ  

MENTENANŢA CURATIVĂ reprezintă activităţile care au ca obiectiv 

repunerea unui sistem tehnic într-o stare specifică de funcţionare, 

care îi permite îndeplinirea funcţiilor sale.  

     Aceste activităţi pot fi reparaţii, modificări sau amenajări care au 

ca obiect suprimarea defecţiunilor. 

MENTENANŢA PALIATIVĂ (PALEATIVĂ) reprezinta 

activităţi destinate a permite unui sistem tehnic, în 

mod provizoriu, îndeplinirea integrală sau  parţială  

a  funcţiilor  sale.   

     Se  apelează  în  mod  curent  la  depanare,  

această mentenanţă paliativă fiind în principal 

constituită din acţiuni cu caracter provizoriu care 

trebuiesc urmate de acţiuni curative. 



Diagrama a succesiunii stărilor de funcţionare şi de reparare 

- ti - durate de funcţionare, 

- i - durate de reparaţie 



MENTENABILITATEA reprezintă o însuşire calitativă a 

unui produs, caracterizându-l din punct de vedere al 

întreţinerii şi reparării.  

CALITATIV – mentenabilitatea 

reprezintă aptitudinea produsului 

de a putea fi supravegheat, 

întreţinut şi reparat într-o 

perioadă de timp stabilită, în 

condiţii date. 

CANTITATIV – mentenabi-

litatea reprezintă caracteristica 

unui produs, şi se exprimă prin 

probabilitatea, în cazul apariţiei 

unui defect, ca un sistem 

mecanic să fie repus în stare de 

funcţionare, în limite de timp şi 

condiţii specificate. 
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INSTRUMENTE ŞI 

METODE 

     1 
 CONDIŢIONALĂ 

 PREVIZIONARĂ 

- tendinţă de organizare ca 
un serviciu de 
cercetare, cu echipe 
specializate 

- Mentenanţa Productivă Totală 
(MPT) 
- utilaje noi 
- orientarea investiţiilor 
- mentenanţa bazată pe 
fiabilitate (MBF) 

- tehnici de mentenanţă 
asistate de calculator 
- studii de fiabilitate şi 
disponibilitate 

    2 
 SISTEMICĂ 

 CONDIŢIONALĂ 

- serviciu de mentenanţă 
centralizat- descentralizat 
- se subcontractează 
activităţi 

- orientarea investiţiilor 
- concentrarea activităţii 
utilaje noi, în mică măsură 
- mentenanţa bazată 
pe fiabilitate (MBF) 

- gestiunea mentenanţei 
asistată de calculator 
(GMAO) 
- analiza modului de 
defectare, a efectului şi 
criticităţii (AMDEC) 
- sisteme expert în 
mentenanţă    3 

 SISTEMATICĂ 

 CONDIŢIONALĂ, 

NUMAI PENTRU 

ANUMITE SISTEME 

- serviciu de mentenanţă 
centralizat, cu tendinţă 
slabă de descentralizare 

- diversificarea activităţii 
- orientarea investiţiilor 
- subcontractare, în mică 
măsură 

- gestiunea mentenanţei 
asistată de calculator 
(GMAO), în mică măsură 
- aplicaţii informatice mai 
puţin integrate    4 

CORECTIVĂ, ÎN 

CEA MAI MARE 

MĂSURĂ 

SISTEMATICĂ, 

OCAZIONAL 

- serviciu de mentenanţă 
puţin structurat, cu 
repartizarea activităţii între 
sectoarele productive 

- diversificarea 
activităţii 

- slab reprezentate 



ACTIVITĂŢILE DE MENTENANŢĂ DE NIVELUL I  

Activităţi de mentenanţă relativ simple, care vor fi efectuate în principal 

de operatori de producţie, în cadrul procesului de automentenanţă: 

 curăţirea de ansamblu şi a zonei de lucru a utilajului; 

 păstrarea ordinii la locul de muncă; 

 lubrifierea; 

 reglarea unor parametri de funcţionare; 

 verificarea nivelului fluidelor, a tensiunii de strângere 

a diferitelor componente; 

 întocmirea  unor  fişe  cu  parametrii  tehnologici 

obţinuţi şi timpul efectiv de funcţionare; 

 alte activităţi preventive, de mică dificultate; 

 alertă asupra disfuncţionalităţilor necesar a fi 

rezolvate de specialişti.  



ACTIVITĂŢILE DE MENTENANŢĂ DE NIVELUL II  

    Au un grad mai ridicat de dificultate, prin urmare nu se rezolvă prin 

automentenanţă ci vor fi efectuate de către specialişti în prestarea de 

activităţi de întreţinere şi reparaţii specifice: 

 activităţi curente corective; 

 intervenţii preventive-sistematice, cu 

grad ridicat de dificultate; 

 amplasări/reamplasări ale utilajelor. 



ACTIVITĂŢILE DE MENTENANŢĂ DE NIVELUL III  

  Se realizează consultanţa şi supervizarea activităţilor de 

mentenanţă de înaltă calificare sau cu grad redus de repetitivitate, 

apărute în mod excepţional.  

Acest gen de activităţi se efectuează de:  

  de terţe firme, 

  experţii din compartimentul de mentenanţă,  

  a constructorilor sistemelor tehnice  

respective, pe perioada de garanţie sau 

post-garanţie. 



(1) TIMPUL DE OPRIRE ACCIDENTALĂ, în care 

maşina este oprită datorită unei defecţiuni.  

În acest caz, se pierde producţia maşinii pe 

perioada identificării disfuncţionalităţii şi 

înlăturării acesteia.  

Prin aplicarea unor tehnologii moderne de 

mentenanţă, ca şi prin prevenirea apariţiei 

defectelor, această categorie de pierderi 

poate fi mult diminuată şi ţinută sub control; 

CELE „6 MARI PIERDERI” DATORATE 

NEGLIJĂRII ACTIVITĂŢILOR DE MENTENANŢĂ 



(2) TIMPULUI NECESAR PENTRU SCHIMBAREA, reglarea şi 

adaptarea utilajului, în scopul realizării unui nou tip de produs.  

În această perioadă maşina nu produce, aflându-se într-o stare 

asemănătoare celei de oprire accidentală.  

Această categorie de pierderi se poate reduce prin flexibilizarea 

sistemului de fabricaţie; 

(3) MICRO-OPRIRILOR SISTEMELOR TEHNICE 

pentru: curăţire la sfârşitul unei "curse", 

remedierea unui produs care are o mică 

defecţiune sau evacuarea altuia necores-

punzător, alimentare, lipsa momentană a 

operatorului etc. Unele din aceste pierderi sunt 

dependente de tehnologie şi specificul 

sistemului tehnic şi pot fi mult ţinute sub 

control. 



(4) ÎNCETINIRII FUNCŢIONĂRII (sistemul tehnic desfăşu-

rându-şi activitatea sub parametrii normali) fie ca urmare a 

dificultăţii operaţiei realizate, fie datorită incapacităţii 

operatorului de a utiliza tehnica din dotare. Această 

categorie de pierderi nu se poate sesiza decât prin analiza 

funcţionării sistemului tehnic; 

(5) DEFECTELOR DE CALITATE, consecinţă a funcţionării 

necorespunzătoare a sistemului tehnic.  



(6) DEFECTELOR DE DEMARAJ, apărute în cazul 

introducerii în funcţionare a unui nou utilaj sau a 

unei linii  tehnologice. 

   

Primele  produse  sunt  realizate  „de  probă”,  pe  

baza  lor  reglându-se  ulterior procesul, ca urmare 

se vor constitui în pierderi asemănătoare defectelor 

de calitate.  

 

Se pot reduce printr-o bună organizare a  

activităţilor de pregătire a producţiei. 
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STRATEGII ALE ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ 

STRATEGIA  1 STRATEGIA  2 STRATEGIA  3 

EXECUTAREA DE 

ACTIVITĂŢI 

PROPRII DE 

MENTENANŢĂ 

SUBCONTRACTAREA 

ACTIVITĂŢII DE 

MENTENANŢĂ 

ACHIZIŢIONAREA 

DE SISTEME 

TEHNICE NOI 

STRATEGII: 

1. Mentenanţa 

Productivă Totală (MPT) 

2. Orientarea investiţiilor 

3. Restrângerea activităţii 

4. Concentrarea 

activităţii 

5. Diversificarea activităţii 

6. Mentenanţa Bazată pe 

Fiabilitate (MBF) 

STRATEGII: 

1. Mentenanţa 

Productivă Totală (MPT) 

2. Orientarea investiţiilor 

3. Mentenanţa Bazată pe 

Fiabilitate (MBF) 

STRATEGII: 

1. Mentenanţa 

Productivă Totală (MPT) 

2. Orientarea investiţiilor 

3. Mentenanţa bazată pe 

fiabilitate (MBF) 



STRATEGIA  MENTENANŢEI  PRODUCTIVE  

TOTALE  –  S1,   
 

  se  bazează  pe  principiile  MENTENANŢEI 

PRODUCTIVE TOTALE, respectiv MENTENANŢA 

PRODUCTIVĂ şi AUTOMENTENANŢA aplicate de 

către toţi angajaţii firmei, educaţi şi instruiţi 

corespunzător.  

  reprezintă o formă modernă de abordare 

strategică a activităţilor de întreţinere şi reparaţii, 

ce asigură desfăşurarea fluentă a procesului de 

producţie, în condiţiile obţinerii unor produse de 

cea mai bună calitate. 

  este  strategia ca  fiind  cea  mai  novatoare  în 

domeniul mentenanţei . 



STRATEGIA ORIENTĂRII  INVESTIŢIILOR  FIRMEI  –  S2 

  se recurge adeseori la cumpărarea de 

utilaje „second hand”, care, pe termen scurt, 

aduc unele avantaje firmei datorită 

economiilor şi cheltuielilor de investiţii, dar 

inhibă competitivitatea pe termen mediu şi 

lung, datorită creşterii accelerate a costurilor 

mentenanţei. 

  presupune  consultarea  

staff-ului compartimentului 

de mentenanţă în ceea ce 

priveşte achiziţionarea de 

utilaje şi instalaţii;  



STRATEGIA DE RESTRÂNGERE A ACTIVITĂŢILOR DE 

MENTENANŢĂ (STRATEGIA „SUPRAVIEŢUIRII”) – S3 

se  aplică  la o  firmă care are dificultăţi în 

utilizarea capacităţii de producţie;  

 este cea mai periculoasă strategie pe care 

o poate adopta o firmă, “supravieţuirea” fiind 

grea şi cu consecinţe grave în activitatea pe 

termen mediu şi lung;  

 conduce însă la economii de resurse pe 

termen scurt. 

 reducerea drastică a bugetului acordat 

compartimentului de mentenanţă, 

conducând la amânarea sau suprimarea 

activităţilor de întreţinere şi reparaţii 

planificate anterior 



STRATEGIA DE CONCENTRARE  A  ACTIVITĂŢII  DE  

MENTENANŢĂ  –  S4 

  se urmăreşte  orientarea atenţiei către activităţi specifice 

de întreţinere şi reparaţii, necesare bunei desfăşurări a 

procesului de producţie; 

  se urmăreşte acumularea 

unei experienţe în domeniu 

şi obţinerea unei  eficienţe  

ridicate  a  intervenţiilor; 

  pe  termen  mediu  şi  lung  se  creează  premiza 

stabilizării bugetului acordat şi chiar reducerea lui. 



STRATEGIA DE DIVERSIFICARE A ACTIVITĂŢILOR 

DESFĂŞURATE – S5 

 implică prestarea de activităţi specifice  de mentenanţă  către  

alte  firme,  din  acelaşi  domeniu  sau  domenii  conexe;  

 se urmăreşte valorificarea potenţialului neutilizat al 

compartimentului, precum şi a experienţei acumulate de-a 

lungul timpului;  

 pe termen mediu şi lung apare 

posibilitatea îmbunătăţirii metodelor de 

muncă;  

 se aduc contribuţii la creşterea cifrei 

de afaceri, implicit a beneficiului firmei;  

 fără  a  presta  activităţi  către  terţi,  

strategia  tinde  să  devină  deosebit  de 

costisitoare. 



STRATEGIA  MENTENANŢEI  BAZATĂ   

PE  FIABILITATE  (MBF)  –  S6   

 se alocă fonduri destinate activităţilor de mentenanţă în funcţie 

de impactul pe care acestea îl au asupra rezultatelor firmei.  

 
Se identifică punctele critice 

ale funcţionării sistemelor de 

producţie, direcţionând resurse 

în scopul asigurării fiabilităţii 

maxime în punctele cheie ale 

sistemului de producţie. 

  

 se utilizează cu precădere 

principiile de limitare a studiului 

şi economia de acţiuni.  

 



STRATEGIA  UTILAJELOR NOI –  S7   

 utilizarea exclusivă a utilajelor noi, aflate în garanţie;  

 este cea mai costisitoare strategie în ceea ce priveşte 

investiţiile, puţine firme având puterea financiară de a o aplica; 

 se obţin avantaje  legate  de  nivelul  tehnic  şi  tehnologic; 

problemele ridicate de mentenanţa utilajelor 

sunt minime, ele revenind furnizorilor sau 

constructorilor; 

 în momentul expirării termenului de garanţie, 

utilajele se vând şi se achiziţionează altele noi, cu 

performanţe de ultimă oră; 

 amortizarea utilajelor are o influenţă puternică 

asupra structurii costurilor de producţie, 

conducând la o creştere accentuată a acestora. 


