
Primii pasi simpli in alegerea 

unui soft de mentenanta

Managementul mentenantei este un subiect complex, despre care s-au scris carti intregi. 

Managementul mentenantei modern este unul computerizat. Haideti sa vedem cum 

alegem un CMMS (Computerized Maintenance Management System) potrivit pentru 

organizatia noastra.

CMMS nu trebuie sa e vazut ca un 

trend sau ca un instrument minune 

care va rezolva toate problemele 

de mentenanta. CMMS este un 

instrument de lucru pentru Manager, 

pent ru  a  p lan ica s i  a  face 

managementul interventi i lor s i 

echipamentelor sale.

•Pentru ca vrei sa-ti centralizezi toata activitatea intr-o 

singura baza de date fara a mai folosi nenumarate 

excel-uri sau a face totul pe hartie?

•Pentru ca exista o solicitare legala sau de audit care 

impune computerizarea mentenantei?

•Pentru ca o alta companie utilizeaza un CMMS si vrei 

si tu unul?

Cel mai important este sa e clara nevoia implementarii 

unui CMMS.

De ce ai nevoie de un CMMS? 

Alegerea unui CMMS

Procesul de alegere a unui CMMS necesita timp. De cele mai multe ori companiile se 

consulta cu alte   companii/vendori, e companii care furnizeaza servicii de consultanta 

in managementul mentenante,i e dezvoltatori de software-uri.

Suportul acordat in stagiul de implementare trebuie sa fie realizat de catre o companie 

specializata in managementul mentenantei.

In general, obiectivul principal al unei 

implementari CMMS in orice companie 

este de a centraliza si sistematiza 

toate informatiile legate de 

mentenanta, a standardiza 

procesele si a optimiza 

managementul 

mentenantei prin 

introducerea celor 

mai bune practici 

in cadrul 

departamentului.

Ce trebuie sa asigure un CMMS



In ceea ce priveste caracteristicile software-ului ales, CMMS-ul trebuie sa simplice 

pentru Manager:

1. Excluderea dezvoltarii unui software “in-house”. Este un proces care consuma mult timp, 

care se poate transforma cu usurinta in ceva “dureros”, demotivant si, in cele mai multe 

cazuri, devine o sarcina fara sfarsit.

Excluderea unor software-uri adaptate, programelor sau functionalitatilor care nu sunt 2. 

specice mentenantei (excel, calendrul cu reminder-uri, software-uri pentru 

managementul de proiect etc.) – pe termen scurt acestea vor  insuciente. Pe de alta 

parte, pot  instrumente importante daca exista o singura persoana care se ocupa de 

proiect.

In ceea ce priveste interfata 

software, cu cat mai usor pentru 

utilizatorul nal, cu atat mai bine. 

O interfata cu operatiuni simple si 

clare este cea mai buna optiune, 

nu pentru ca utilizatorul nal ar  

mai putin calicat sau mai putin 

agil in a folosi aplicatia, ci pentru 

ca utilizatorii nali (in cele mai 

multe cazuri, tehnicienii de 

mentenanta) trebuie sa isi dedice 

aproape tot timpul pentru a-si 

indeplini sarcinile si sa foloseasca 

doar o mica parte din timp pentru 

a inregistra informatii in soft, si nu 

invers.

•Codicarea, inregistrarea si actualizarea continua a 

inventarului bunurilor, cu datele tehnice, planurile de 

mentenanta preventive si corelarea echipamentelor cu 

materialele folosite;

•Codicarea, inregistrarea si actualizarea continua a 

inventarului materialelor folosite in activitate, asocierea 

materialelor cu echipamentele unde sunt folosite si 

evaluarea furnizorilor;

•Sa planice si sa faca managementul tuturor activitatilor 

de mentenanta indiferent de natura acestora (planicate, 

accidentale, calitate etc.);

•Raportarea tuturor activitatilor, indicand timpul lucrat, 

manopera si materialele folosite, si chiar serviciile tertilor;

•Calcularea indicatorilor de management al mentenantei 

(KPI) care permit managerului sa simta "pulsul activitatii 

sale: numarul de defecte, timpul de nefunctionare, 

raportul preventiv/corectiv (%), rata de defectare, istoricul 

interventiilor nanciar si al costurilor si multe altele.

Recomandari in alegerea unui CMMS

1. Incurajarea tuturor membrilor din echipa de mentenanta (sau chiar a intregii companii), 

folosirea unor date actualizate, atat legate de mentenanta, cat si de managementul 

general.

 Obtinerea unor cunostinte/informatii despre mentenanta existenta, sistematizarea 2.

informatiei si gasirea unui mod de a o face accesibila tuturor, oriunde.

 Introducerea imbunatatirilor in cadrul Organizatiei, incepand chiar cu procesul de 3.

implementare;

 Obtinerea automata de rapoarte si de indicatori KPI pentru Management;4.

 Cresterea productivitatii.5.

Obiectivele principale si asteptarile realiste



Pasii pentru o implementare 

ecienta de CMMS

Dupa ce se decide asupra unui CMMS, apar urmatoarele intrebari: De unde sa incepem? 

In ce directie o luam? Ce poate  delegat si ce nu? La implementarea unui CMMS este 

resc sa apara foarte multe intrebari, de aceea va recomandam sa urmati acesti pasi. 

Sunt rezultatul a peste 30 de ani de experienta in implementari de CMMS.

PASUL 1: Schitarea proiectului si stabilirea echipei

persoanelor cheie

Stabilirea scopului, obiectivelor proiectului si 

identicarea persoanelor care vor  implicate: 

coordonatorul de proiect, tehnicienii implicati, 

consultantul CMMS, reprezentantul IT.

PASUL 2: Pregatirea informatiilor de start

Obtinerea informatiilor de baza, necesare pentru 

congurarea CMMS-ului si utilizarea unui sistem de 

codicare unitar, valabil pentru Centrele de Cost, 

numele si codurile angajatilor, furnizorii, 

organigrama companiei, structura 

departamentului tehnic si ariile de specialitate 

existente, etc.

In acest statiu trebuie decis si modul de codicare 

al bunurilor/echipamentelor din organizatie.

Pasul 3: Stabilirea ordinii in care se vor colecta 

datele tehnice

Se va decide modalitatea si ordinea in care vor  

colectate datele tehnice ale echipamentelor. 

De exemplu:                

1. Echipamentele principale din productie

2. Sistemele auxiliare: apa, electric etc.

3. Echipamentele HVAC

4. Sistemele si echipamentele de siguranta.

Pasul 4: Realizarea unei planicari pentru proiectul 

de implementare

Precizati datele programate pentru inceputul si 

sfarsitul etapelor specice ale implementarii.

Pasul 5: Colectarea datelor despre bunurile 

detinute

Acum se colecteaza toate informatiile existente si 

se tine cont de ordinea stabilita la Pasul 3. Toate 

informatiile trebuiesc actualizate.

Pasul 6: Denirea structurii functionale a 

organizatiei in soft

Stabilirea abrevierilor pentru identicarea 

elementelor de structura (cladiri, aria de business: 

productie, clienti etc., sisteme auxiliare); 

Detalierea structurii in interiorul ecarei grupe 

principale, "Sisteme" cu descrieri sugestive.

Pasul 7: Inregistrarea elementelor de mentenanta 

in CMMS

Validarea informatiilor colectate la Pasul 5. Aceste 

date trebuie vericate in teren, recomandam 

vericarea conditiilor in care se aa 

echipamentele, la momentul inregistrarii.

In sa echipamentului vom regasi: codul, date 

tehnice despre echipament, cu posibilitatea 

atasarii unei fotograi si a diverselor documente 

care tin de echipament.

Etichetarea echipamentului cu codul specic.

Sfaturi: 

Cand se inregistreaza elementele de mentenanta 

este recomandat sa alegeti un Sistem (in structura 

organizationala) si sa inregistrati toate 

echipamentele in acel sistem.



Pasul 8: Inregistrarea materialelor in CMMS

Inainte de orice inregistrare si inainte de utlizarea 

unui material sau piesa de schimb trebuie sa se 

realizeze organizarea zica a depozitului. Se va 

stabili si folosi un standard de codicare.

Inregistrarea materialelor in CMMS include: date 

tehnice, fotograi, etichetarea materialelor cu 

codurile specice.

Pasul 9: Planuri de mentenanta preventiva

Pregatirea planului de mentenanta pentru ecare

echipament, cu taskurile si resursele necesare. 

Recomandam evitarea setarii unei perioade de 

realizare in care nu este posibila vericarea.

Pasul 10

Se incepe inregistrarea datelor de functionare 

(contor) si a lucrarilor realizate 

Se incepe inregistrarea orelor de functionare, 

consumului de combustibil etc. 

Se incepe inregistrarea planurilor de mentenanta 

pentru echipamentele programate in perioada 

urmatoare.

Pasul 11

Prin intermediul planurilor de mentenanta 

preventiva de la Pasul 9, se lanseaza Fisele de 

Lucru in CMMS.

Sfaturi:

Vericati daca exista resursele umane necesare 

pentru a realiza planul de mentenanta stabilit la 

Pasul 9; nu programati in soft Fise de Lucru care 

nu pot  indeplinite.

Pasul 12

Implementarea unor Fise de lucru corective

Stabilirea si implementarea unor proceduri clare 

de mentenanta in departament astfel incat toate 

interventiile corective sa e corect si periodic 

inregistrate in CMMS.

 Pasul 13

Implementarea cererilor de mentenanta

Stabilirea si implementarea unor proceduri in 

departament astfel incat toate cererile de 

mentenanta sa e inregistrate si centralizate in soft.

Pasul 14

Analize si indicatori de mentenanta

Stabilirea unei Balanced Scorecard cu indicatorii 

KPI pe care compania doreste sa ii monitorizeze, 

incepand cu cei obisnuiti: MTBF, MTTR, MWT, etc.

Stabilirea obiectivele pe care vrei sa le atingi;

Analiza datelor adunate pana la acel moment si 

evaluarea rezultatelor, cu stabilirea liniilor de 

trend/urmat.
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