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1. INTRODUCERE 
 

Managementul mentenantei poate juca un rol important 

in gradul de competitivitate al unei organizatii, mai ales 

prin implementarea unui CMMS, care faciliteaza 

managementul mentenantei activelor si lucrarilor 

corespunzatoare acestora, precum si generarea de analize 

si indicatori de performanta - KPI. 
 

Acest articol are ca scop prezentarea si analiza principalilor 

factori care determina companiile din diferite domenii de 

activitate, de diferite dimensiuni, sa implementeze un 

sistem de Management al Mentenantei, cunoscut si sub 

denumirea de Software pentru Managementul 

Mentenantei Computerizat/Computerized Maintenance 

Management Software (CMMS). 
 

Prin acest studiu, dorim sa evidentiem faptul ca exista o 

serie de considerente principale care conduc la decizia de 

implementare a unui sistem, si, de asemenea, sa 

identificam principalele domenii care pot fi imbunatatite 

prin implementarea unui Software de Management al 

Mentenantei. Avand in vedere acest obiectiv, am 

prezentat in acest articol rezultatele a 25 de audituri de 

management al mentenantei efectuate de Navaltik 

Management, companie de consultanta in managementul 

mentenantei, cu peste 35 de ani de experienta. 
 

2. MANAGEMENTUL MENTENANTEI SI ORGANIZATIA 

 
Cunoasterea raspunsurilor la intrebari fundamentale 
precum "care este costul perioadelor de nefunctionare/ 
downtime?" sau "care este ponderea mentenantei 
corective?" ar trebui sa fie obligatorie pentru orice 
organizatie. Avand aceste informatii, se poate evolua catre 
a incepe sa intelegem faptul ca mentenanta trebuie sa fie 
vazuta ca o functie strategica. De fapt, aceasta idee este 
sustinuta de un studiu PSE [1], care afirma ca "70% din 
organizatii cred ca deciziile trebuie sa se bazeze pe date si 
informatii reale". 
 
Aceasta ar trebui sa fie abordarea generala a unui sistem 
eficient de management al mentenantei in orice 
organizatie. 
 
 

Ajungand in aceasta etapa, orice companie va avea o 
pozitie privilegiata de Management in luarea deciziilor 
operationale, bazata pe date și pe analize concrete, nu 
doar pe opinii fundamentale. 
 
3. AUDITURI DE MENTENANTA 
 
Pentru a aborda și a rezolva problemele de mentenanta ale 
oricarei companii, este nevoie, in primul rand, sa fie 
identificate corect atat problemele cat și cauzele lor. 
Numai atunci, pot fi identificate solutiile posibile pentru 
problemele identificate. 
 
Astfel ca "auditarea" mentenantei este esentiala pentru a-
i identifica punctele tari si pe cele slabe printr-o analiza 
clara, impartiala si constructiva. Dupa aceasta diagnoza, 
este sugerat un set de recomandari pentru a imbunatatii 
Managementul Mentenantei, atat prin optimizarea 
procedurilor curente cat si prin adoptarea unora noi. 
 
Auditurile care stau la baza acestui studiu au fost realizate 
de echipa de consultanta ManWinWin Software, prin 
evaluarea in organizatiile clientilor a unui set de 9 
parametrii (prezentati in Imaginea 1) cu aproximativ 100 
de criterii de evaluare. Aceste audituri de mentenanta pot 
fi realizate la inceputul unui proiect sau in orice alt moment 
favorabil. 
 

Imaginea 1 - Parametrii de evaluare ai auditului  
Navaltik Management - functia de mentenanta 
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4. ANALIZA DATELOR 
 
In evaluarea rezultatelor auditului, au fost analizate 
aproximativ 100 de criterii. Am identificat 14 dintre 
acestea drept cele mai relevante pentru crearea unei 
model de referinta - pe care il vom prezenta in continuare. 
 
Conform ordinii din audit, urmatoarele puncte sunt cele 
mai relevante si cele mai importante pentru companiile 
evaluate: 
 

 52% nu au o lista cu caracteristicile tehnice ale 
echipamentelorl lor; 

 75% nu planifica orele de munca, piesele de schimb 
necesare sau furnizorii de servicii pentru lucrarile care 
urmeaza;  

 64% nu inregistreaza resursele folosite la efectuarea 
lucrarilor (ore de lucru, piese de schimb, etc);  

 60% nu analizeaza istoricul de mentenanta al 
echipamentelor;  

 72% nu calculeaza costurile reale de mentenanta;  

 64% nu utilizeaza istoricul de mentenanta pentru 
optimizarea planurilor de mentenanta;  

 72% nu au un sistem IT in care sa inregistreze cererile de 
mentenanta- ticketing;  

 In 56% dintre companii, cererile de mentenanta nu sunt 
inregistrate de personalul din productie/ clienti;  

 64% nu au sistemul de management al stocurilor 
conectat cu inregistrarile de mentenanta;  

 68% nu pot urmari relatia dintre piesele de schimb si 
echipamentul pentru care sunt folosite;  

 60% nu controleaza nivelul stocului curent raportat la un 
nivel minim/maxim al stocului;  

 56% nu efectueaza inregistrarea zilnica a orelor de lucru 
(OM) ale angajatilor lor;  

 68% nu iau decizii pe baza istoricului echipamentelor;  

 56% nu au un set de indicatori de mentenanta; 
 
Ar putea fi evidentiate si alte criterii analizate. Insa, avand 
in vedere scopul initial al acest articol, descris in primul 
capitol, si bazat pe informatiile obtinute prin realizarea 
auditurilor, mentionate mai sus, am decis selectarea a 
cinci factori principali care determina companiile sa ia 
decizia implementarii unui CMMS. Iata de ce si ce ii 
diferentiaza de alti factori. 
 
De ce cinci? Cu riscul de a simplifica analiza, si poate chiar 
a pierde unele informatii, credem ca astfel vom pastra 
focusul asupra celor mai reprezentativi factori, lucru pe 
care acest articol si l-a propus in primul rand. 
 
Alegerea autorilor a fost bazata pe luarea in considerare, 

in mod cumulativ, a doua principii de baza: nivelul de 

importanta a factorilor selectati si posibilitatea 

imbunatatirii acestora prin implementarea unui CMMS.   

 
 

 
Iata, pe scurt, cele cinci aspecte principale (Imaginea 2) 
care determina companiile sa decida implementarea unui 
CMMS. 

 
Imaginea 2 - Cinci factori principali care determina companiile  

sa implementeze un CMMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vom explica fundamentul selectiei pe care am facut-o: 
 
 
Motivele pentru care am ales acesti 5 factori sunt 
urmatoarele: 
 
Primul factor, direct legat de lista de echipamente, a 
evidentiat nevoia clara a multor companii de a putea 
vizualiza, in mod centralizat, datele de identificare si 
caracteristicile tehnice (fisa tehnica) ale echipamentelor,  
precum si posibilitatea accesarii rapide a listei complete de 
echipamente din organizatia lor.  Acest lucru economiseste 
mult timp petrecut in cautarea fiselor tehnice, 
documentatiei, lucrarilor planificate, istoricului 
mentenantei echipamentelor, listei pieselor de schimb ale 
unui anumit echipament, etc. 
 
Neplanificarea orelor de manopera, a pieselor de schimb 
si/sau furnizorilor de servicii, poate avea un impact negativ 
semnificativ in ceea ce priveste nivelul scazut de 
productivitate in orice organizatie. Un CMMS este extrem 
de util in acest context, permitand planificarea tuturor 
activitatilor si task-urilor de mentenanta preventiva si/sau 
corectiva – inclusiv estimarea orelor de munca necesare, 
pieselor de schimb si consumabilelor si/sau serviciile 
prestate de furnizori - precum si planificarea lucrarilor de 
mentenanta In functie de disponibilitatea echipamentului. 
 
In ceea ce priveste cererile de mentenanta, acestea exista 
in majoritatea companiilor, insa sunt realizate intr-un mod 
destul de simplist, aproape de fiecare data pe hartie. 
Devine astfel, foarte clar faptul ca si acesta este un aspect 
important luat in considerare de factorii decizionali atunci 
arasc implementarea unui CMPrin urmare, devine tot mai 
clar ca acesta este unul dintre cele mai evidente motive In 
ceea ce priveste factori decizionali In implementare unui 
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cand hotarasc implementarea unui CMMS, deoarece este 
o zona care va fi clar imbunatatita prin utilizarea unui 
software, mai exact prin cresterea productivitatii si 
reducerea semnificativ a nivelului de birocratie. 
Implementarea unui sistem computerizat pentru 
ticketing-cereri de mentenanta permite companiei sa 
raspunda mai rapid acestor solicitari, garantand, in acelasi 
timp, ca nici o informatie nu este pierduta pe parcursul  
procesului cerere > raspuns. 
 
Pot fi subliniate si alte avantaje ale acestui sistem de cereri 
de mentenanta, printre care cele mai relevante ar fi: 
trasabilitatea cerererilor (Cine? Ce? De ce? Cand?), 
urmarirea procesului in timp real si facilitarea calcularii 
timpului mediu de asteptare (TMA/MWT). 
 
Unul dintre cei mai importanti factori, poate cel mai 
important, este nevoia/dorinta companiilor de a lua decizii 
pe baza istoricului echipamentelor. Daca informatiile sunt 
inregistrate in software-ul de mentenanta in mod corect,  
istoricul complet al echipamentului este generat automat, 
permitand accesul utilizatorilor la informatiile necesare 
pentru a lua decizii tehnice si economice mai bune. 
 
Ultimul dintre factorii identificati, in stransa legatura cu 
ceea ce a fost descris mai sus, este reprezentant de 
indicatorii de mentenanta. Acestia sunt extrem de 
importanti, deoarece permit cuantificarea si urmarirea 
obiectivelor. Aceasta functionalitate a CMMS-ului permite 
transformarea acestor obiective in valori numerice pentru 
a facilita monitorizarea evolutiei in timp si a evidentia 
premizele de imbunatatire [2]. 
 
5. CONSIDERENTE FINALE 
 
Chiar daca bazata pe informatii cuantificabile, selectarea 
acestor cinci factori a fost, de asemenea, bazata pe opinia 
autorilor, astfel incat temele selectate prezinta un anumit 
grad de subiectivitate 
 
Prin urmare, nu este exclusa posibilitatea evaluarii altor 
factori importanti in luarea acestei decizii. De aceea 
sugeram o analiza mai detaliata a acestui subiect, pentru 
a identifica diferite puncte de vedere si/sau analiza un 
domeniu diferit de cel luat in considerare pentru acest 
articol. Numarul mare de implementari realizate de echipa 
Navaltik Management si Dasstec (partenerul ManWinWin 
din Romania), confirma faptul ca cele cinci criterii  
selectate vor fi cele mai importante in ceea ce priveste 
decizia implementarii unui CMMS, deoarece managerii 
acestor companii au sustinut nevoia optimizarii acestor 
parametrii.  
 
 

Cu toate acestea, am descoperit ca, definirea si 
monitorizarea unui set de indicatori de mentenanta este 
unul dintre ultimele puncte care vor fi imbunatatite, avand 
in vedere ca pentru a genera indicatori fiabili, este absolut 
esential ca sistemul de management implementat sa fie 
folosit cu succes in ariile principale (lista de echipamente, 
fisele de lucru si managementul stocurilor), si nu se 
intampla intotdeauna asa. In plus, pentru a obtine  
indicatori corecti, este obligatoriu ca informațiile privind 
activitatile de mentenanta sa fie inregistrate in mod 
disciplinat, incluzand: timpii de mentenanta, costurile, 
resursele utilizate, timpii de nefuncționare ai 
echipamentului etc. Acest lucru se poate realiza numai prin 
utilizarea disciplinata a software-ului. 
 
Este important de inteles faptul ca simpla implementare a 
unui CMMS nu va duce in mod necesar la rezultate mai 
bune sau la rezolvarea unor probleme existente in nucleul 
organizatiei. Rolul principal al unui Software de 
Management al Mentenantei este de a sprijini managerul 
in sarcinile sale zilnice, ceea ce inseamna ca este nevoie de  
schimbari in cultura si procedurile organizaționale, in ceea 
ce priveste activitatea de mentenanta. Fara realizarea 
acestui lucru, foarte puține se vor schimba prin 
implementarea Software-ului de Mentenanta. Dar, daca 
aceasta schimbare este decisa si implementata, prima 
bariera va fi depasita, iar restul procesului va decurge in 
mod natural. 
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