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Mentenanța este ansamblul de activități tehnico-organizatorice care au ca scop
menținerea în stare de funcționare, întreținerea și reparația sistemelor industriale.

Mentenanța – clasificare și acțiune
Deteriorarea sau întreruperea capacității unui sistem de a asigura o funcție cerută 
în condiții de funcționare specificate definește o situație de defect.

Timpul scurs de la deteriorarea unui sistem până la întreruperea capacității sale
de a asigura o anumită funcție cerută în condiții de funcționare specificate poartă
numele de timp de dezvoltare a defectului.

Procesul de detecție și diagnoză a defectelor presupune accesul la anumite 
mărimi/ parametri semnificativi ai sistemului, care dau în orice moment informații 
asupra stării acestuia.

 

Indisponibilitate

a 

Optim Frecvenţa opririlor 

       Durata totală a opririlor 

Durata opririlor pentru mentenanţa preventivă 

Durata opririlor pentru mentenanţa corectivă 

Activitatea de mentenanță implică ieșirea
din funcțiune a sistemului pentru o anumită
perioadă de timp. În scopul micșorării
acestei perioade, trebuie să existe de
asemenea un optim economic între durata
necesară mentenanței preventive și respectiv
corective pentru care durata totală a
opririlor să fie minimă.

Efectele economice ale lipsei de fiabilitate a produselor pot fi evidențiate după mai
multe aspecte:
 costul reparațiilor în materiale și forță de muncă (poate atinge până la 9% din

forța de muncă);
 nerealizarea producției (circa 6% din timp pentru utilaje complexe);

Mentenanța (întreținerea) 
este formată din totalitatea 
acțiunilor necesare menținerii 
sau readucerii unui utilaj sau a 
unui sistem în condițiile calitative 
specificate. 
Mentenanța se notează și are 
expresia : M(t)

unde (t) este funcția de repartiție a 
acțiunilor de mentenanță
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TIPURILE DE MENTENANŢĂ CORECTIVĂ
Mentenanța curativă reprezintă activitățile care au ca obiectiv repunerea unui sistem 
tehnic într-o stare specifică de funcționare, care îi permite îndeplinirea funcțiilor sale. 
Aceste activități pot fi reparații, modificări sau amenajări care au ca obiect 
suprimarea defecțiunilor.
Mentenanța paliativă (paleativă) reprezintă activități destinate a permite unui sistem 
tehnic, în mod provizoriu, îndeplinirea integrală sau parțială a funcțiilor sale. Se 
apelează în mod curent la depanare, această mentenanță paliativă fiind în principal 
constituită din acțiuni cu caracter provizoriu care trebuie urmate de acțiuni curative.

Clasificarea mentenanței
Mentenanța definește 
activitatea depusă în 
vederea restabilirii 
capacității de bună 
funcționare a produsului, 
după ce s-a produs o cădere.
Mentenanța este de trei 
feluri: 
a) curativă
b) preventivă –
supraveghere și revizii 
periodice; 
c) corectivă – reparaţii 
mijlocii și capitale.

Mentenanţa curativă se 
aplică în faza iniţială, de 
prototip şi urmărește
realizarea şi testarea 
fiabilităţii la ieşirea din 
fabrică.
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Niveluri de dezvoltare a mentenanței

Activități de mentenanță de nivel I, sunt activități relativ simple, efectuate în 
principal de operatori de producție, în cadrul procesului de auto-mentenanță: 
curățirea; păstrarea ordinii la locul de muncă; ungerea; reglarea; verificarea nivelurilor; 
verificarea strângerilor; întocmirea de fișe tehnice; alte activități preventive, de mică dificultate.

Activitățile de mentenanță de nivel II, au un grad mai ridicat de dificultate, care vor fi 
efectuate de către specialiști în prestarea de activități de întreținere și reparații 
specifice: activități curente corective; intervenții preventive-sistematice, cu grad ridicat de 
dificultate; amplasări/reamplasări ale utilajelor.

În cadrul activităților de mentenanță de nivel III, se realizează consultanța și 
supervizarea activităților de mentenanță de înaltă calificare sau cu grad redus de 
repetitivitate, apărute în mod excepțional. Acest gen de activități se efectuează de: de 
terțe firme, experții din compartimentul de mentenanță, a constructorilor sistemelor tehnice 
respective, pe perioada de garanție sau post-garanție.

Niveluri de dezvoltare a mentenanței

CELE „6 MARI PIERDERI” DATORATE NEGLIJĂRII ACTIVITĂŢILOR DE 
MENTENANŢĂ
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CELE „6 MARI PIERDERI” DATORATE NEGLIJĂRII ACTIVITĂŢILOR DE 
MENTENANŢĂ

(1) Timpul de oprire accidentală, în care mașina este oprită datorită unei defecțiuni. În acest 
caz, se pierde producția mașinii pe perioada identificării disfuncționalității și înlăturării 
acesteia. Prin aplicarea unor tehnologii moderne de mentenanță, ca și prin prevenirea 
apariției defectelor, această categorie de pierderi poate fi mult diminuată și ținută sub 
control;

(2) Timpul necesar pentru schimbarea, reglarea și adaptarea utilajului, în scopul realizării 
unui nou tip de produs. În această perioadă mașina nu produce, aflându-se într-o stare 
asemănătoare celei de oprire accidentală. Această categorie de pierderi se poate reduce 
prin flexibilizarea sistemului de fabricație;

(3) Micro-opririle sistemelor tehnice pentru: curățire la sfârșitul unei "curse", remedierea 
unui produs care are o mică defecțiune sau evacuarea altuia necorespunzător, alimentare, 
lipsa momentană a operatorului etc. Unele din aceste pierderi sunt dependente de 
tehnologie și specificul sistemului tehnic și pot fi mult ținute sub control.

(4) Încetinirea funcționării (sistemul tehnic își desfășoară activitatea sub parametrii normali) 
fie ca urmare a dificultății operației realizate, fie datorită incapacității operatorului de a 
utiliza tehnica din dotare. Această categorie de pierderi nu se poate sesiza decât prin 
analiza funcționării sistemului tehnic;

(5) Defectele de calitate, consecință a funcționării necorespunzătoare a sistemului tehnic.

(6) Defectele de demaraj, apărute în cazul introducerii în funcționare 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 activităților de pregătire a producției.
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Graficul uzurii la un sistem tehnic
A - în varianta adoptării unui regim de 
mentenanță preventiv - corectivă;
B - în varianta practicării în exclusivitate a 
intervențiilor de tip corectiv
Tr - interval de timp de rodaj;
Tn- interval de timp de funcționare normală;
Tu- interval de timp de uzură accentuată.

Graficul variației fiabilității unui sistem tehnic in ipotezele A și B; evoluția fiabilității 
medii în alternativa A (curba C):

to - momentul final al perioadei de rodaj; t* - momentul declanșării fenomenului de 
uzură accentuată; t**- momentul dezafectării sistemului tehnic.

Mentenanța corectivă reprezintă completul de activități în scopul restabilirii stării de
funcţionare a sistemului după ce acesta este avariat (repararea sau înlocuirea unor
componente defecte). Are un caracter aleatoriu.
Este cunoscută și ca „mentenanță reactivă”, deoarece acțiunea este inițiată atunci
când are loc evenimentul neprevăzut al avariei unui element.
Aceasta nu înseamnă neapărat că o astfel de acțiune nu a fost prevăzută și nu există o
procedură pentru revenirea rapidă în starea de funcționare.

Aceasta politică de mentenanță se aplică, în general, în două situații (Wells):
· echipamentele nu sunt vitale pentru funcționarea sistemului și, în consecință nu

sunt continuu observate;
· costul echipamentelor este mult mai mare decât costul produs de defectarea

neașteptată și de înlocuirea echipamentului.

Acțiunile de mentenanță corectivă se fac, adesea, conform succesiunii:
• testare: comparația măsurătorilor cu o referință;
• detectare: stabilirea existenței unui defect;
• localizare: identificarea elementelor cu defect;
• diagnosticare: stabilirea cauzelor defectului;
• reparare (remediere): repunerea în funcțiune;
• îmbunătățire: acțiuni de înlocuire - perfecționare – inovare menite să evite reparația

defectului;
• istoric: consemnarea datelor (pe calculator), în scopul utilizării ulterioare a acestora.

Mentenanța corectivă și acțiunile ei
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Mentenanța corectivă
• Se execută, de regulă, la locul de funcționare al echipamentelor din dotare sau într-

un atelier de reparații specializat, ori de câte ori echipamentul din dotare este scos
din funcțiune, datorită defectării sau intrării unor elemente componente în zona
limită de uzură.

• Lucrările de mentenanță corectivă generală au ca scop restabilirea parametrilor
tehnico-funcționali ai echipamentelor din dotare la parametrii inițiali având în
vedere că în general unele subansamble componente au o resursă tehnică
inferioară resursei tehnice generale a mașinii.

• Mentenanța corectivă permite unui mijloc de producție, în mod provizoriu,
îndeplinirea integrală a funcției, prin intervenții la momentul apariției unei
probleme.

• Eficiența programului de mentenanță se judecă în funcție de costul ciclului de viață
a mașinilor/sistemelor critice și nu în funcție de cât de repede este repus în
funcțiune.

Acțiunile de mentenanță urmăresc rezolvarea aspectelor legale de stabilirea duratelor
(timpilor) de reparații, revizii, stabilirea volumului pieselor de schimb, SDV-urilor,
prescrierea instrucțiunilor de protecția muncii, numărului și nivelului de calificare a
personalului necesar acțiunilor de mentenanță. Pentru sistemele mecanice de mare
complexitate și importanță economică este utilă și eficientă organizarea unor unități
de service care, prin personalul său și cu aparatură specializată, pot asigura reparațiile
la un înalt nivel calitativ, contribuind în acest fel la prelungirea duratei de funcționare
și la creșterea siguranței de exploatare.

Întreținerea corectivă se definește ca fiind ansamblul de măsuri ce se iau de către 
furnizorii și beneficiarii de mașini, utilaje și instalații, pentru a se asigura: 
- îmbunătățirea constructivă, prin reproiectarea unor piese și subansamble ce nu 
corespund exigentelor practice (se uzează repede, au un consum mare de piese de 
schimb, au acționare incomodă, zgomot mare, vibrații puternice etc.); 
- îmbunătățiri funcționale, adică utilajul proiectat - din anumite considerente -
funcționează sub parametrii proiectați (prindere grea a pieselor, avansuri sau curse 
limitate, randament mic). De obicei această situație se remediază prin proiectarea 
unor accesorii auxiliare, sau a unor S.DV.-uri cu funcții multiple; 
- înlăturarea unor deficiențe ce țin de fiabilitatea și mentenanța utilajului sau a 
instalației. Aceste deficiențe ies în evidentă de obicei în perioada de garanție, dar și cu 
ocazia întreținerii și reviziilor periodice la beneficiar.
Se urmărește:
– reducerea timpului de stagnare, în perioada de garanție, cât și după, eliminarea 

defecțiunilor repetate, reducerea timpului de demontare și montare;
– reducerea consumului de materii prime sau piese de schimb;
– eliminarea uzurilor premature;
– reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare. 
Întreținerea corectivă se aplică pe toată durata prevăzută de constructorul utilajului și 
mai ales în perioada de punere în funcțiune, apoi, periodic, pe baza rezultatelor 
obținute privind funcționarea și întreținerea utilajului respectiv. 
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Avantajele mentenanței corective sub incidența unui contract de mentenanță:
• reducerea la minim a timpilor de nefuncționalitate a echipamentelor
• reducerea costurilor de remediere a sistemelor
• timpi de intervenție garantați prin contractual de mentenanță
• izolarea sau remedierea echipamentelor defecte in timp util pentru a nu fi afectat 

întregul sistem
Dezavantajele mentenanței corective:
• nu există o programare a timpului de lucru a personalului care se ocupă de 

mentenanță;
• nu există resurse (bani, timp) alocate;
• echipa de întreținere dă impresia de ineficiență;
• nu există buget pentru părțile componente avariate;
• timpul de așteptare până la livrarea pieselor de schimb poate fi mare;
• adeseori, se întrerupe funcționarea instalației / sistemului.

Tmcm - timpul mediu de întreținere corectivă are expresia:

unde:
Tcm.j - timpul de întreținere corectivă a echipamentului / elementului j,
j - rata de defectare a echipamentului / elementului j.

Avantajele și dezavantajele mentenanței corective 

Costul mediu al mentenanţei lunare Cm, pentru o maşină, are expresia:

cm - indicele de cost mediu lunar al mentenanței mașinii, (din tabele și normative);

Vi - valoarea de înlocuire a maşinii, la nivelul anului în care se face programarea;

Vip - valoarea de înlocuire a pneurilor (în cazul mașinilor pe pneuri), la nivelul anului în care se 
face programarea;

kl - coeficientul de corecție în funcție de condițiile de lucru (ușoare, medii sau grele), avute in 
vedere pentru mașina respectivă (din tabele și normative);

kh - coeficientul de corecție pentru cazul în care mașina va fi folosită peste durata de baza de 
utilizare efectivă (tabele, normative și HG 15/1994 și HG 964/1998).

Valoarea costului mentenanței, într-un anumit an x, adoptând o creștere liniară a costului 
mentenanței odată cu vârsta, se poate determina cu relația: 

Costurile mentenanței

x - anul de viață al mașinii pentru care se face calculul; i - indicele anilor de viață; N - numărul 
de luni de utilizare efectivă a mașinii până la scoaterea din serviciu (se ia din normative); n -
durata reală de întrebuințare a mașinii, în ani (din normative); Cm - costul mediu lunar al 
mentenanței mașinii, în lei/lună.
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Costurile totale de mentenanță corectivă pot fi evaluate cu relația:

Cmc = Cme +Cne
Costul specific al mentenanței corective în unitatea de timp este:

Alegerea tipului de mentenanță care va fi implementat, luând în calcul criteriul economic, se
face calculând raportul Cmc/Cmp:
• Daca Cmc/Cmp =1 , atunci ambele tipuri de mentenanță sunt indicate in aceeași măsură;
• Daca Cmc/Cmp <1, atunci se justifică introducerea mentenanței corective;
• Daca Cmc/Cmp >1 , atunci se justifică introducerea mentenanței preventive.

Variația costurilor în raport de nivelul de 
fiabilitate

Ca - costuri de achiziție; Cm - costuri de 
mentenanță; Ct - costuri totale

Optimizarea duratei de exploatare după criteriul eficienței 
economice

E- eficiența economică; CP- câștigul; Ca - costul de achiziție al 
sistemului; Ce - costul de exploatare; T0 - momentul când exploatarea 

devine profitabilă; Tlim - momentul limită când utilizarea sistemului 
devine nerentabilă; Tmax - momentul profitului maxim; Tc - momentul 

optim al casării (scoaterii din uz)

Cme - costuri alocate mentenantei efective;
Cne - costuri suplimentare cauzate de 
nefunctionarea sistemului
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• Numărul de acțiuni de mentenanță corectivă este determinat de numărul de incidente. 
• Pentru caracterizarea performanțelor obținute de un sistem sau echipament, din 
punctul de vedere al siguranței în funcționare sau al continuității asigurării funcțiilor sale, 
se iau în considerare a doi indicatori: 
– numărul de defecte apărute în cadrul sistemului; 
– durata necesară pentru remedierea defectelor. 
• Pe plan mondial se constată două tendințe: 
– diminuarea importanței care se acordă evaluării exacte a numărului de defecte într-o 
perioadă de timp (oricum, acesta este extrem de redus, datorită măririi fiabilității 
echipamentelor); 
– estimarea cât mai corectă a comportării instalațiilor în situații de postincident.
Activitățile de mentenanță corectivă sunt lucrări care se efectuează după detectarea 
defectării, în scopul readucerii instalațiilor la capacitatea de a putea îndeplini funcțiile 
pentru care au fost proiectate. 
Aceste activități se pot grupa în: 
– activități de natură tehnică; 
– activități de natură organizatorică.

Organizarea mentenanței corective 

Timpul total de mentenanță corectivă reprezintă timpul care trece de la momentul în 
care se anunță incidentul până la momentul în care sistemul este repus în funcțiune și 
lucrează la parametrii nominali.

Activități de natură tehnică 
• în funcție de tipul și complexitatea defecțiunilor, 
• pot cuprinde activități de localizare a defectului, diagnoză, remediere prin înlocuire 
sau reparare propriu-zisă, verificare și probe finale pentru repunerea în funcțiune a 
instalației, înregistrarea cauzelor respectivelor defecțiuni.
Durata activităţilor efective de natură tehnică cuprinde suma timpilor de localizare, 
diagnoză, reparare și verificare, care sunt variabile aleatorii. 
Prin metode statistice se poate identifica legea de repartiție a fiecăruia dintre ei.
Activități de natură organizatorică
Durata activităţilor de natură organizatorică depinde de:  factorul uman (durata de la 
momentul în care a fost anunțată defecțiunea și până la momentul în care personalul 
de mentenanță ajunge la locul defectului; durata de organizare a activităților de 
logistică, durata transportului echipei de mentenanță la locul defectului); resursele 
materiale și financiare (numărul și componența echipei de intervenție; numărul și 
tipul mijloacelor de transport; nivelul, structura și locul de amplasare a stocurilor de 
piese de schimb, capitalul disponibil pentru un anumit tip de activități etc.).    Timpii 
de organizare a mentenanței corective nu pot fi considerați variabile aleatorii.                      
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Activități de mentenanță

1. Planificarea mentenanței
o studiul documentației tehnice;
o planificarea mentenanței;
o întocmirea documentației;
o evaluarea riscurilor activităților de mentenanță și postmentenanță;
o stabilirea resurselor necesare mentenanței;
o instruirea lucrătorilor cu privire la procedurile de lucru, procedurile de blocare, 

riscuri și măsuri de prevenire, repunerea în funcțiune.

2. Lucrări propriu-zise de mentenanță
• decuplare, oprire, întrerupere (măsuri de tehnica securității muncii);
• transport la locul de mentenanță;
• inspecție, testare, măsurători (măsuri specifice de tehnica securității muncii);
• înlocuire, reglare, reparare;
• detectarea defecțiunilor;
• asistență tehnică;
• verificarea bunei execuții a lucrărilor de mentenanță;
• înlăturarea deșeurilor generate;
• avertizarea lucrătorilor (măsuri de tehnica securității muncii după reparare).

3. Urmărirea bunei execuții a lucrărilor de mentenanță

4. Documente de urmărire a mentenanței

Documente de mentenanță
1. Documentația de proiectare (cartea tehnică);
2. Documentația schimbărilor tehnice (registrul de coordonare, dosarul de intervenții 

anterioare);
3. Manual tehnic;
4. Cataloage tehnice și de aprovizionare;
5. Manual de transport;
6. Limitarea cheltuielilor de întreținere și proceduri de reglare;
7. Lista de reparații și unelte;
8. Harta de alocare a activităților de mentenanță;
9. Instrucțiuni de mentenanță proactivă;
10. Specificații tehnice și desene specifice;
11. Proceduri de lucru;
12. Evaluarea riscurilor pentru activitățile de mentenanță și post mentenanță;
13. Documentație tehnică de programare – reprogramare;
14. Documentația de prevederi și dispoziții;
15. Recomandări ale conducerii cu privire la activitățile de mentenanță;
16. Lista de identificări;
17. Lista de componente;
18. Date de asistență pentru sistem;
19. Lista de elemente de siguranță critice;
20. Documentație privind materialele periculoase.
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Timpii de mentenanță

Între riscul în funcționarea sistemelor și mentenanță pot fi consemnate 4 aspecte relevante:
1. Lipsa totală a mentenanței și a oricărei forme de întreținere.
2. Mentenanță necorespunzătoare sub aspectul întreținerii, reparațiilor sau al ambelor. Apar 

accidente după punerea în funcțiune.
3. Mentenanță necorespunzătoare sub aspectul neconformității realizării acesteia. Apar 

accidente în timpul mentenanței.
4. Mentenanță neconformă sub aspectul planificării neconforme. Planificare după „ureche”, 

prea rară, prea deasă, cu personal neinstruit, etc. Poate provoca evenimente de tip social 
(stres, nervozitate, etc.)

Risc și mentenanță

MC este din ce în ce mai puțin utilizată, din cauza creșterii cerințelor de fiabilitate și
disponibilitate a instalațiilor cât și a complexității sistemelor (defectarea sistemului
conduce la creșterea costurilor).

Utilizarea mentenanței corective se justifică, în general, în două situații:
• echipamentele nu sunt vitale pentru funcționarea sistemului și, în consecință, nu

sunt continuu observate;
• costul echipamentului este mult mai mare decât costul produs de defectarea

neașteptată și înlocuirea echipamentului.

Pentru anumite echipamente, se justifică și în câteva situații specifice:
• durata de viață a echipamentului, ținând seama de faptul că acesta funcționează

până la defectare, este o mărime continuă;
• echipamente care au o intensitate de defectare independentă de timp, adică

probabilitatea de defectare este constantă în timp, indiferent de acțiunile ce se
întreprind;

• intensitatea de defectare a componentei este crescătoare, dar cheltuielile cu
oprirea echipamentului și repararea componentei nu sunt compensate de
beneficiul adus de creșterea duratei de viață a echipamentului;

• piese foarte fiabile;
• piese greu accesibile.
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