Rolul consultantului de management al mentenantei
Abordarea importantei sale in activitatea de mentenanta

1.INTRODUCERE
Fara indoiala, incetinirea cresterii economice din
ultimii ani a determinat companiile sa ia in
considerare o reducere semnificativa a serviciilor
externalizate; cu toate acestea, este la fel de
adevarat ca exista o tendinta in crestere de a recurge
la experti externi, care sa ofere suport unui
departament intern specific, pentru derularea
operatiunilor.
Cum poate fi explicat acest aparent paradox? Este
doar o consecinta a recunoasterii pe scara larga a
activitatii de consultanta. Consultantul joaca un rolcheie in identificarea aspectelor problematice si
recomandarea solutiilor adecvate, adesea testate
deja in alte organizatii – precum implementarea celor
mai bune practici in procesul de management, de
exemplu; astfel, devine clar ca experienta si knowhow-ul consultantului, dobandite de preferinta in
diferite scenarii organizationale, sunt foarte
importante.
In ceea ce priveste mentenanta / operatiunile,
consultantul extern poate sa joace un rol destul de
important in mentenanta, prin elaborarea unui plan
de imbunatatire a performantei organizatiei - de
exemplu, pentru cresterea duratei de functionare a
echipamentelor de productie - precum si a
profitabilitatii economice rezultata.
Mentenanta este astazi una dintre activitatile cu cel
mai mare potential de imbunatatire a competitivitatii
organizatiilor - si ceea ce se asteapta de la un
consultant in domeniul managementului de
mentenanta este sa-si concentreze activitatea exact
pe explorarea si maximizarea acestui potential, pe
optimizarea mentenantei, pentru a imbunatati
aceasta competitivitate.
Luand in considerare aceste aspecte, articolul de fata
isi propune sa detalieze rolul consultantului de
management al mentenantei. Prezinta principalele
domenii in care acesta se poate implica si incearca sa
ofere un model pentru competentele sale esentiale,
oferind astfel o imagine de ansamblu a profilului
consultantului specialist in acest domeniu.

In plus, scopul nostru este de a contribui la
recunoasterea celor mai importante avantaje ale
utilizarii unor consultanti externi in cadrul unei
organizatii.
2. MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Au apus zilele in care singurul tip de mentenanta
realizat in corporatii era cel corectiv; interventiile
erau realizate doar atunci cand un echipament
atingea limita de viata, cand apareau defectiuni sau
cand nu mai functiona. A avut loc clar o schimbare de
paradigma si acest scenariu nu mai reflecta realitatea
actuala. De fapt, aceasta idee este intarita de
recunoasterea de catre organizatii a importantei
mentenantei in activitatea industriala. Potrivit lui
Cabral [1], "Managementul mentenantei reprezinta
un cadru de actiuni indreptate spre elaborarea si
mentinerea unui punct de echilibru al nivelului de
activitati de mentenanta din companie, intre
beneficiu si cost, care maximizeaza impactul pozitiv al
mentenantei asupra profitabilitatii globale a afacerii".
Prin urmare, performanta financiara, alaturi de alti
indicatori de performanta, ar trebui sa fie "consecinte
si instrumente pentru evaluarea si sustinerea luarii
deciziilor, si nu obiective in sine" [2].
Odata atins nivelul unui sistem de management
foarte bine organizat, printr-o crestere progresiva a
mentenantei planificate in raport cu scaderea
consecventa a mentenantei reactive, se vor obtine
inevitabil reduceri semnificative de costuri, deoarece
reparatiile (mentenanta reactiva) costa de 3, chiar 4
ori mai mult decat interventiile planificate [2].
In acest punct este potrivita afirmatia lui Peter
Drucker: "ceea ce nu poate fi masurat, nu poate fi
gestionat". Imbunatatirea performantei, sinonima cu
Managementul Mentenantei, ar trebui sa fie
obiectivul major al oricarei organizatii. Utilizarea unui
CMMS ("Sistem de management al mentenantei
computerizat") este in masura sa contribuie
semnificativ la implementarea acestui obiectiv, care
poate atinge un nivel sporit de complexitate.
In acest context, consultantul de management al

mentenantei joaca un rol important, identificand
zonele problematice si oferind solutii adecvate,
acordand o atentie deosebita fazei de implementare
a sistemului. Urmatorul capitol va aborda in detaliu
rolul acestui profesionist.
3. ROLUL CONSULTANTULUI DE MANAGEMENT AL
MENTENANTEI
Misiunea consultantului de management al
mentenantei este de a analiza si evalua performanata
mentenantei- tehnica sau organizationala - din cadrul
companiei, analizand cerintele si nevoile, in scopul
masurarii si garantarii calitatii si eficientei in acest
domeniu. Intervine in diferite arii functionale ale
activitatii, de la auditul functiei de mentenanta, la
dezvoltarea si implementarea unui sistem de
management al mentenantei pana la transferul de
know-how (sesiuni specifice de training).
In consecinta, este de asteptat ca un consultant in
acest domeniu de expertiza sa detina o gama larga de
competente - management de proiect, tehnicil de
diagnosticare, management, benchmarking sau
managementul informatiilor, printre altele; el ar
trebui sa aiba abilitati de observare si analiza critica
demonstrate, astfel incat sa poata face fata tuturor
chestiunilor cu care s-ar putea confrunta in
organizatie.
Deoarece coordoneaza cea mai mare parte a
activitatii de consultanta, trebuie sa fie capabil sa
descompuna probleme complexe intr-o maniera
simpla, reflectand asupra provocarilor concrete
impreuna cu personalul tehnic al organizatiei si
punand in permanenta interesele clientilor pe primul
plan, in procesul de luare a deciziilor.

ofere o analiza fiabila care ofera o baza pentru fiecare
abordare.
Unul dintre cele mai importante atribute ale
consultantului este a fi demn de incredere; se
asteapta de la el sa ofere analize solide, ca fundatie
stabila pentru fiecare chestiune abordata.
Acum, ca avem o imagine a competentelor de
referinta pe care trebuie sa le aiba, putem sa
detaliem pe principalele activitati ale unui consultant:
▪ colectarea informatiilor legate de performanta
functiei de menttenanta in cadrul organizatiei;
▪ elaborarea planului de actiune pentru
implementarea procesului de consultanta / audit de
mentenanta;
▪ recomandarea unui plan de imbunatatire a
performantei pentru functia de mentenanta
 coordonarea si evaluarea implementarii procesului
de consultanta / audit de mentenanta, in
conformitate cu planul stabilit;
▪ gestionarea informatiilor legate de procesul de
consultanta / audit;
▪ coordonarea si / sau realizarea sesiunilor de
training;
▪ cand este cazul, recomandarea realizarii unor
anumite investitii in departamentul de mentenanta;
▪ La finalizarea proiectului, monitorizarea si
evaluarea, precum si elaborarea unui raport final
privind procesul de consultanta / audit efectuat

Flexibilitatea este esentiala, avand in vedere ca
fiecare consultant trebuie sa-si modeleze
comportamentul in functie de partenerul de discutie.
De asemenea, va trebui sa fie practic si sa adopte
atitudini de facilitare a dialogului, motiv pentru care
este important sa aiba excelente abilitati de
comunicare si relationare.

Pe scurt: evaluarea nevoilor, diagnosticarea si
identificarea aspectelor nefunctionale; livrarea
solutiei; implementarea proiectului si asigurarea
fezabilitatii in conformitate cu nevoile identificate;
coordonarea si desfasurarea activitatilor de training;
monitorizare si evaluare.

Consultantul trebuie sa ofere solutii riguroase, lasand
loc pentru compromis echilibrat si sa sustina
permanent organizatia in atingerea scopurilor
propuse. Este astfel extrem de important sa fie la
curent cu cele mai noi proceduri, instrumente si
tehnici in Managementul Mentenantei, precum si
schimbarile legislative.
Prin urmare, principiul de baza care trebuie respectat
este increderea; consultantul este de asteptat sa

Activitatile mentionate anterior nu reprezinta intreg
universul indatoririlor si responsabilitatilor sale; ele
sunt insa reprezentative pentru calitatea de nivel
inalt a activitatii unui consultant. Daca luam doar
exemplul asistentei oferite in elaborarea unui Plan de
Mentenanta Preventiva, alcatuit in concordanta cu
realitatea si nevoile companiei, participarea sa activa
in toate etapele dezvoltarii planului este extrem de
importanta.

Valoarea experientei acumulate in implementarea
diferitelor proiecte reprezinta un mare avantaj.
Cu cat este mai intens contactul cu diferite tipuri de
organizatii, de diferite dimensiuni si din arii de
business diferite, cu atat va fi mai bogata aceasta
experienta, deoarece aceasta este cea mai buna
modalitate de a intra in contact cu diferite abordari
ale activitatii de mentenanta. Consultantul va
dobandi astfel know-how-ul necesar pentru a putea
face fata situatiilor problematice, oferind intotdeauna
cele mai bune solutii practice, adaptate nevoilor
organizatiei.
Avand in vedere importanta semnificativa pe care o
are in consultanta de management al mentenantei,
este relevanta abordarea subiectului mentionat
anterior: consultanta in implementare. Daca luam in
considerare motivele care pot contribui la esecul
implementarii unui CMMS, atunci rolul consultantului
poate deveni inca si mai important. In [3], autorii
subliniaza sase factori hotaratori pentru esecul
implementarii unui CMMS intr-o organizatie, dintre
care cei mai relevanti sunt urmatorii trei:
1. Incercarea de a implementa un (nou) CMMS intr-o
organizatie care nu este "pregatita";
2. Abordarea conform careia CMMS-ul este
"strategia" si nu doar unul dintre "instrumente";
3. Neintelegerea nevoii de a avea un proces foarte
bine gandit de “management al schimbarii".

instrument-cheie pentru imbunatatirea
managementului mentenantei, dar nu poate
substitui strategia de mentenanta. Odata ce se
atinge nivelul in care atat personalul de conducere,
cat si cel operational accepta software-ul ca
instrumentul care le va permite sa atinga nivelul dorit
in Managementul mentenantei, se poate atinge
punctul in care se realizeaza beneficiile pe care le
poate aduce CMMS;
iii. Organizațiile se confrunta destul de des cu
probleme legate de oameni, mai mult decat cu
probleme tehnice. Prin urmare, este necesara o
schimbare a mentalitatii, pentru a depasi rezistenta
la schimbare, care apare adesea in companii, chiar
daca este intr-o stare latenta. Pentru a realiza
aceasta schimbare, consultanta trebuie sa se asigure,
de la inceput, ca poate conta pe implicarea si
angajamentul tuturor membrilor organizatiei;
Avand in vedere importanta informatiilor in procesele
de management si de luare a deciziilor (Date >
Informatii > Cunoastere > Suport in luarea deciziilor),
consultantul trebuie sa aiba o perspectiva pe termen
lung asupra proiectului; deciziile luate si structura
stabilita in timpul etapei de pre-implementare,
trebuie puse in practica in conformitate cu aceasta.
Abilitatile sale de rezolvare a problemelor reprezinta
un avantaj major, in masura in care experienta ii
permite sa ia cele mai bune decizii si sa se indrepte in
directia cea buna.

Interventia consultantului necesara in fiecare dintre
aceste cazuri este detaliata apoi:
i. Implementarea unui CMMS necesita macar o
cultura organizationala bine pregatita pentru a
implementa practicile de mentenanta proactiva.
Consultantul poate juca un rol important in
aceasta privinta, prin evaluarea stadiului evolutiei
mentenantei in cadrul organizatiei. De regula,
consultantii externi sunt mult mai dispusi sa
actioneze impartial, fiind in masura sa ofere o
perspectiva din exterior si, in general, propun o
abordare nepartinitoare a problemelor aparute.
Acestia pot exercita o mai mare influenta asupra
managementului de varf, in special atunci cand
trebuie prezentat proiectul la nivel intern, asa cum
este de obicei necesar;

Dupa cum mentionam anterior si contrar perceptiei
incorecte pe care o pot avea ceilalti - o povara pentru
companie, doar un centru de cost suplimentar functia de mentenanta demonstreaza un potential
semnificativ in sporirea profitului si performantei
generale a unui business. De aici rezulta
responsabilitatile extinse asociate activitatii
consultantului.

ii. De multe ori, se crede ca CMMS-ul reprezinta
strategia, mai degraba decat instrumentul care sa
sprijine managementul mentenantei. Consultantul va
prezenta argumente solide pentru a ii face pe
oameni sa inteleaga ca software-ul este un
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Pe scurt, consideram ca, multumita experientei sale
diverse, consultantul de management al mentenantei
aduce valoare sporita in imbunatatirea performantei
functiei de mentenanta; contributia sa este, fara
indoiala, din ce in ce mai proeminenta, dupa cum
este demonstrat de aprecierea din ce in ce mai mare
a rolului sau din partea organizatiilor.
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