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COSTURI DE MENTENANŢĂ 

  
 

INTRODUCERE 

Etapa de mentenanţă este un element 

important în perioada de viaţă a unui 

echipament, care trebuie menţinut în stare de 

funcţionare satisfăcătoare pentru a fi capabil 

de performanţele pentru care a fost proiectat. 

Costurile de mentenanţă a unui utilaj variază 

adesea de la 2 la 20 de ori din preţul de 

achiziţie. Costurile de mentenanţă includ 

totalitatea oportunităţilor pierdute într-o 

anumită perioadă de timp, randamentul 

scăzut şi calitatea  redusă a performanţelor 

datorate nefuncţionării echipamentelor sau a 

funcţionării lor nesatisfăcătoare, toate aceste 

aspecte fiind în strânsă legătură cu 

deteriorarea siguranţei personalului şi a 

mediului. 

Oricum, costurile de mentenanţă s-ar 

putea exprima mai simplu ca fiind totalitatea 

materialelor şi a muncii necesare pentru 

menţinerea echipamentului în stare de 

funcţionare corespunzătoare.  Unii autori 

împart cheltuielile de mentenanţă în patru 

categorii, şi anume: cheltuieli directe, 

cheltuieli datorate pierderilor de producţie, 

cheltuieli de deteriorare a echipamentelor, şi 

cheltuieli cu „echipamentele de rezervă”. 

Cheltuielile directe sunt asociate cu păstrarea 

echipamentelor în stare de funcţionare şi 

cuprind cheltuielile cu inspecţiile periodice, 

cheltuielile de întreţinere preventivă, 

costurile reparaţiilor, costurile reviziilor 

tehnice şi costurile de service. Cheltuielile 

asociate cu pierderile de producţie se referă 

la întreruperea producţiei datorită avarierii 

echipamentelor de bază şi lipsei unor 

echipamente de schimb. Cheltuielile de 

deteriorare a echipamentelor se referă la 

degradarea echipamentelor şi la scăderea 

timpului lor de viaţă datorită unei mentenanţe 

necorespunzătoare. Când discutăm despre 

costurile „echipamentelor de rezervă” ne 

referim, de fapt, la cheltuielile cu menţinerea 

în stare de funcţionare a echipamentelor de 

rezervă, astfel încât acestea să fie oricând 

disponibile, pentru a înlocui în procesul de 

producţie utilaje inoperabile.   

 

 

ARGUMENTE ÎN VEDEREA 

ALOCĂRII COSTURILOR DE 

MENTENANŢĂ ŞI FACTORI CARE 

INFLUENŢEAZĂ ACESTE COSTURI 

Iată câteva dintre argumentele  prevederii 

cheltuielilor de mentenanţă: 

• Stabilirea necesităţii alocării unor costuri de 

mentenanţă   

• Stabilirea bugetului necesar   

• Furnizarea de informaţii utile în proiectarea 

de noi echipamente/ elemente/ sisteme 

industriale 

• Furnizarea de informaţii utile în cadrul 

studiilor asupra costurilor pentru un întreg 

ciclu de viaţă al unui echipament 

echipamentului 
• Verificarea cheltuielilor 

• Luarea deciziilor privind înlocuirea 

echipamentului  

• Compararea eficienţei costurilor de 

mentenanţă în industrii similare   

• Dezvoltarea politicilor optime de 

mentenanţă pentru compania în cauză 

• Compararea abordărilor concurenţei în ceea 

ce priveşte mentenanţa 

• Oferirea de feedback la managementul de 

nivel superior  

• Creşterea productivităţii muncii. 

 

Mulţi factori influenţează costurile de 

mentenanţă, inclusiv vârsta echipamentului, 

tipul şi starea sa generală, experienţa şi 

abilităţile operatorului, politica de 

mentenanţă a companiei, tipul de service, 

abilităţile şi îndemânarea personalului de 

mentenanţă, condiţiile de mediu, specificaţia 

echipamentului şi verificările periodice. 
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TIPURI DE BUGET DE 

MENTENANŢĂ  

ABORDAREA PREGĂTIRII 

BUGETULUI - ETAPE 

Bugetul de mentenanţă reprezintă o pârghie 

importantă în controlul resurselor financiare 

ale companiei alocate departamentului de 

mentenanţă. Administrarea bugetului se face 

prin diferite proceduri economice 

computerizate pentru a conduce, controla şi 

măsura eficienţa departamentului de 

mentenanţă. În ceea ce priveşte operaţiunile 

de mentenanţă, se foloseşte unul dintre cele 

două tipuri de buget: 

 • Bugetul operativ 

• Bugetul de proiect (de creditare) 

Bugetul operativ se ocupă cu defalcarea 

fiecărei categorii de cheltuieli de operare 

previzionate pentru fiecare departament din 

cadrul organizaţiei. Scopul unui asemenea 

buget este acela de a controla nivelul 

cheltuielilor cu forţa de muncă, cu 

materialele de întreţinere, cu piesele de 

schimb, precum şi nivelul cheltuielilor 

globale prognozate pentru anul fiscal 

următor. Acest tip de buget include elemente 

precum întreţinerea preventivă, reviziile 

periodice, modificările minore şi reparaţiile 

de rutină.   
Bugetul de proiect sau de creditare se ocupă 

cu proiectele dedicate sau cu programele 

specializate, precum sistemele computerizate 

de gestionare a mentenanţei, achiziţiile 

majore de echipamente vitale  în procesul 

tehnologic şi proiectele majore de construcţii. 

Fondurile pentru astfel de proiecte nu sunt 

incluse în bugetul operaţional. Bugetul de 

proiect se împarte în subcategorii  de tipuri şi 

cantităţi de materiale, forţă de lucru, şi 

cheltuieli de regie necesare pentru a finaliza 

un proiect definit. 

 

 

ABORDAREA ELABORĂRII 

BUGETULUI 

Vom discuta în continuare despre două tipuri 

de elaborare a bugetului, şi anume: abordarea 

istorică şi abordarea plecând de la zero. Când 

vorbim despre abordarea istorică, ne referim 

la experienţa anilor trecuţi, la perspectiva 

istorică. De cele mai multe ori, bugetul se 

încadrează în această categorie. Profesioniştii 

implicaţi în alcătuirea unui asemenea tip de 

buget apelează la experienţele anilor 

anteriori, pentru determinarea costurilor 

estimate pentru anul următor. Această 

abordare este eficientă, raţională, şi 

presupune o muncă de documentare relativ 

restrânsă. Problema care se pune totuşi se 

referă la evitarea erorilor din trecut, care nu 

trebuie perpetuate şi repetate.   

Abordarea plecând de la zero se referă la 

dezvoltarea unui buget pe baze logice, fără a 

avea în spate nici un istoric. Fiecare element 

de referinţă din buget se justifică doar prin 

necesităţile şi cerinţele curente sau prin 

priorităţi, în funcţie de fondurile disponibile. 

Cheltuielile  acestui tip de buget se grupează, 

în funcţie de priorităţi, în pachete de lucru 

clasificate, la rândul lor, în trei categorii: 

cheltuieli impuse de lege, cheltuieli neimpuse 

de lege şi cheltuieli apărute pentru prima dată 

în buget.  Câteva dintre avantajele acestui tip 

de abordare de buget ar fi: 

• Un proces de elaborare a bugetului mai 

atent şi mai fundamentat 

• O utilizare judicioasă a fondurilor 

disponibile 

• O mai bună înţelegere a obiectivelor 

organizaţiei şi a scopurilor echipei de 

conducere.   

 

Dezavantajele abordării bugetului pornind de 

la zero constau în faptul că munca pentru 

întocmirea unui astfel de buget este mai 

laborioasă, mai detaliată, necesită o 

documentare aprofundată şi deci un timp mai 

îndelungat de pregătire, în comparaţie cu 

abordarea pe considerente istorice. 

 

 

ETAPELE PREGĂTIRII BUGETULUI 

DE MENTENANŢĂ 

Profesioniştii care lucrează în acest domeniu, 

au dezvoltat un proces de elaborare a 

bugetului , după cum urmează: 

• Colectarea informaţiilor asupra 

experienţelor din anii anteriori 
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• Solicitarea informaţiilor de la 

departamentul de contabilitate cu privire la 

tendinţele de cost şi la reducerea cheltuielilor 

• Solicitarea de informaţii de la 

departamentele operaţionale cu privire la 

planurile acestora pentru anul următor .   

• Solicitarea de informaţii de la 

departamentul de vânzări privind cantitatea 

de produs prognozată a fi vândută anul 

următor 

• Determinarea numărului de ore de lucru de 

întreţinere la echipamentele obişnuite în 

general şi în special la echipamentele ale 

căror cheltuieli de reparaţie sunt 

semnificative.  

• Estimarea necesarului de materiale 

consumabile de care are nevoie 

departamentul de întreţinere, în special când 

este vorba despre repere scumpe sau multe.    

• Estimarea cheltuielilor de revizie. 

• Eşalonarea cheltuielilor pe săptămâni şi 

centralizarea lor pentru fiecare lună în parte. 

• Stabilirea graficelor de costuri cumulate 

pentru fiecare variabilă importantă în parte: 

materiale,  

• Actualizarea periodică a costurilor totale şi 

individuale şi reprezentarea lor grafică.  

Ultimele două etape sunt de fapt vizate în 

utilizarea bugetului.  

 

 

ESTIMAREA COSTULUI  

CU MANOPERA 

Costul de salarizare reprezintă o componentă 

importantă a costurilor de mentenanţă. 

Estimarea costurilor de salarizare se face pe 

baza rapoartelor de la departamentul de 

salarizare. Aceste informaţii sunt necesare 

pentru patru direcţii cheie pe care le 

presupun:    

1. Numărul anual de ore de lucru pe salariat 

2. Tariful orar pe salariat 

3. Raportul de cost dintre sporuri şi prime 

anuale şi salarii 

4. Baza de calcul a tarifelor orare în funcţie 

de gradul de muncă 

Costul pe angajat se exprimă astfel:  

 

Cem LR1 BRTAH       (1) 

unde:  

Cem costul pe angajat 

LR = tariful orar pe salariat, 

BR = beneficii (sporuri, prime) 

TAH = numărul anual de ore de lucru. 

 

Costul total de salarizare va fi: 

 

TLC = CemN     (2) 

unde: 

TLC = costul total de salarizare, 

N = numărul de angajaţi. 

 

Exemplul  1 

Să considerăm că un departament de 

mentenanţă prezintă următoarele date:   

• TAH = 2000 ore 

• BR =0,2 

• LR =15 $/oră 

• N = 40 angajaţi. 

Aplicând formulele mai sus menţionate (1) şi 

(2), asociate costurilor de mentenanţă 

obţinem: 

Cem = LR(1 + BR)TAH15 1 0.22000 

36000 $/ salariat 

Astfel, costul total de salarizare asociat 

activităţii de mentenanţă va fi: 1.44 mil. $. 

TLC = 36000 × 40 = 1,44 milioane $. 

 

 

ESTIMAREA COSTURILOR ORARE 

STANDARD 

Tariful orar oferă o măsură utilă în evaluarea 

eficienţei întreţinerii în cadrul 

departamentului de mentenanţă. De exemplu, 

de vreme ce personalul de întreţinere oferă 

servicii, nu bucăţi de repere sau produse, 

tariful orar este o metodă utilă de comparare 

echitabilă a muncii prestate de către diferite 

categorii de personal.   

Costul standard pe oră de lucru sau tariful 

orar se defineşte ca fiind: 

 

 PHP

FBFPD
Csh


     (3) 

 

unde: 

Csh = tarif orar, 
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PD = sumă de plată în dolari pentru o 

perioadă considerată, 

PHP = timp de lucru planificat (ore), 

FBF = factor de corecţie beneficii. 

 

Principalul avantaj al acestei metode în 

comparaţie cu alte metode de calcul este 

acela că în acest tarif se regăsesc diferitele 

variaţii de performanţă:                             

 

 

ESTIMAREA COSTURILOR 

CU MANOPERA DE REPARAŢII 

Acest model a fost dezvoltat în cadrul 

armatei SUA şi se referă la estimarea 

manoperei de reparaţie. Costul cu manopera 

de reparaţie se poate exprima astfel: 

 

RC α1 – RSFCum       (4) 

unde: 

RC = costurile cu manopera de reparaţie, 

Cum = costul de manoperă de reparaţii pentru 

un utilaj, 

RSF = factor de corecţie, necesar datorită 

pierderilor, avariilor de orice fel etc. 

Valorile acestui factor variază de la 0 la 

0,1375, după cum arată şi literatura de 

specialitate.  

α = numărul de utilaje de reparat de-a lungul 

duratei de viaţă a sistemului respectiv.  

Numărul de unităţi componente ale unui 

sistem de reparat, de-a lungul duratei 

sale de viaţă este dat de formula: 

 

α = λnrLSHo         (5) 

unde: 

LS = durata de viaţă a sistemului (în literatura 

de specialitate se consideră a fi de 10 ani) 

H o = numărul de ore de funcţionare pe an 

n r = numărul total de repere de reparat 

λ = rata de deteriorare constantă a unui reper. 

 

Costul de reparaţii al unei unităţi referitor la 

manoperă se exprimă prin relaţia:  

 

Cum = MCH × AMHPR × MUF  (6) 

unde: 

MCH = costurile acoperitoare de manoperă 

pe oră   

AMHPR = numărul mediu de ore de 

manoperă pe intervenţie de reparaţii   

MUF = factor de corecţie manoperă, care 

variază între 3 şi 1,04, după cum 

reiese şi din literatura de 

specialitate. 

  

  

ESTIMAREA COSTURILOR 

DE MANOPERĂ PENTRU 

ACŢIUNILE CORECTIVE 

În acest caz, costul de manoperă se poate 

estima atunci când se cunoaşte timpul mediu 

dintre două avarieri succesive ale unui utilaj 

(MTBF) şi timpul mediu de reparaţie 

(MTTR). Aşadar, costul anual de mentenanţă 

pentru acţiuni corective se exprimă ca fiind: 

 

 MTBF

MTTRLCHSOH
CM al


             (7) 

unde: 

CMal = costul anual cu manopera pentru 

acţiuni corective 

LCH = tariful orar pentru acţiuni corective, 

SOH = numărul anual planificat de ore de 

funcţionare ale unui utilaj. 

 

Exemplul 2 

Un sistem este planificat să funcţioneze fără 

probleme 2000 de ore pe an. Parametrul 

MTBF  al sistemului este de 400 h, iar MTTR 

de 20 h. Dacă tariful orar de mentenanţă pe 

acţiuni corective este de 20$, atunci costul 

anual de mentenanţă pe acţiuni corective, 

conform ecuaţiei (7), va fi de 2000$/ an. 

 

ESTIMAREA COSTURILOR CU 

MATERIALELE DE ÎNTREŢINERE 

Costul cu materialele de întreţinere este o 

componentă importantă a costului total de 

întreţinere. S-a observat că, în general 

fondurile alocate materialelor de întreţinere 

reprezintă 40 ÷ 50% din cheltuielile totale de 

mentenanţă. 

   

Dacă aprovizionarea cu piese de schimb se 

face în urma unei analize bine documentate, 

iar stocurile sunt actualizate mereu, atunci 

costurile cu materialele de mentenanţă se 
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reduc considerabil.  Factorii care trebuie luaţi 

în considerare la evaluarea costurilor cu 

materialele de întreţinere sunt: 

 • Costuri cu inventarierea materialelor de 

întreţinere 

• Ultimele achiziţii de materiale sau costuri 

de fabricaţie 

• Cost cu capitalul investit 

• Reducerea valorii stocurilor datorită 

dezordinii şi lipsei de organizare 

• Creşterea valorii stocurilor datorită inflaţiei.   

Costul total cu stocurile la momentul 

efectuării reparaţiei este dat de formula: 

 

TCS = PDC + IC + (WI – PDC) + (0,01 × T 

× PDC) + (0,1 × PDC) 

= WI + IC + 






 

 100

PDC PDCT 10
           (8) 

unde: 

TCS = costul total cu stocurile de materiale 

la momentul efectuării reparaţiei 

utilajului 

PDC = valoarea curentă de inventar a 

reperului considerat, inclusiv costul de 

achiziţie şi cel de livrare 

WI = valoarea de inventar a reperului după n 

perioade, 

IC = valoarea de inventar pe reper, 

T = timpul exprimat în luni,în care reperul se 

află pe stoc. 

Reţineţi că ecuaţia (8) permite o rată de 

inflaţie de 1% pe lună din costul de achiziţie, 

pe perioada în care reperul se află pe stoc şi o 

marjă de eroare de 10% ca şi timp de viaţă 

pentru reperul respectiv, deoarece se ia în 

considerare o eventuală deteriorarea acestuia 

la montaj, un reper rebutat, o eventuală uzură 

morală sau pierderea  reperului respectiv.   

Ecuaţiile pentru calcularea PDC, WI, şi IC 

sunt date mai jos:  

 

PDC = w × PP × (1 + LS + Lu) – SM       (9) 

WI = PDC (1 + i)
n
                      (10) 

IC =
  RK

BFSC




            (11) 

 

unde: 

PP = preţul unitar de achiziţie 

materiale, sau mai exact preţul de 

livrare 

Lu = pierderi generate de către stocurile 

nefolosite şi revenite  în inventar, 

care sunt prea mici pentru a fi luate 

în considerare la refacerea stocului, 

pentru o folosire ulterioară 

w = greutatea/altă mărime care exprimă 

cantitate de material de întreţinere 

folosită, 

SM = preţ unitar pentru materialele 

recuperate 

LS = pierderi datorate resturilor 

rămase, aşchiilor, şpanului etc. 

i = rata de interes pentru perioada 

specificată 

n = numărul de perioade de interes 

FSC = costurile anuale de depozitare 

pe m
2
 

B = mărimea spaţiului de depozitare 

exprimat în m
2 
 

R = perioada în care un reper se află în 

inventar 

K = numărul mediu de repere stocate în 

spaţiul de depozitare considerat 

(ladă). 

 

 

MODELE DE ESTIMARE 

A COSTURILOR DE MENTENANŢĂ 

În continuare vom vedea modelele de 

estimare a costurilor, altele decât cele cu 

manopera sau cu materialele de întreţinere. 

Vom vedea şi exemple de modele folosite la 

estimarea costurilor de mentenanţă pentru 

repere specifice.   

 

 

MODEL DE ESTIMARE 

A COSTURILOR DE MENTENANŢĂ 

A CLĂDIRILOR 

Costul de mentenanţă a clădirilor (BC) se 

exprimă astfel: 

 

BC = NCF × ICPCF                      (12) 

unde: 

ICPCF = costul iniţial al clădirii pe m
3
 de 

construcţie, 
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NCF = număr de m
3
 de material necesari 

pentru întreţinerea clădirilor. 

  

 

MODEL DE ESTIMARE 

A COSTURILOR 

CU ECHIPAMENTELE 

DE ÎNTREŢINERE 

Costul asociat echipamentelor se poate 

estima cu ajutorul ecuaţiei următoare:  

 

CME = RDC + θ(UPC)       (13) 

unde: 

CME = costul de mentenanţă a 

echipamentelor de întreţinere 

RDC = costuri de cercetare şi dezvoltare 

asociate echipamentelor de întreţinere 

 θ = numărul total de echipamente de 

întreţinere 

UPC = costul unitar de achiziţie a 

echipamentelor de întreţinere. 

 

 

MODEL DE ESTIMARE A 

COSTURILOR  

PE PERIOADA DE OPRIRE  

A ECHIPAMENTELOR 

TEHNOLOGICE 

Costul pe perioada de oprire a utilajelor 

tehnologice (PFDC) se exprimă prin ecuaţia: 

 

PFDC = Si + Cr + RCr + RL + Cc + Cp  (14) 

unde: 

Si = salariul operatorului pe perioada de 

oprire a utilajelor tehnologice, 

Cr = costul de închiriere a utilajului de 

înlocuit (dacă este cazul), 

RCr = costul de înlocuire a utilajului avariat, 

RL = pierderi, mai puţin valorile care se 

recuperează, ca materialele 

Cc = costuri tangibile şi intangibile asociate 

întârzierilor de producţie, care provoacă 

nemulţumiri ale clienţilor şi pierderea 

încrederii acestora, deci scăderea 

comenzilor, precum şi alte costuri ascunse 

etc.   

Cp = costuri asociate penalităţilor de 

întârziere etc. 

 

MODEL DE ESTIMARE A 

COSTURILOR DE ÎNTREŢINERE 

PENTRU AUTOMATIZĂRI 

Costul de întreţinere pentru automatizările 

din cadrul fluxului. 

 

Cmc = Cam X/1000    (15) 

unde: 

Cmc = costul total de întreţinere pentru 

automatizări 

Cam = costul unitar anual de întreţinere 

exprimat în dolari  

X = numărul total de ore de funcţionare 

al automatizărilor 

 

Logaritm natural din Cam se exprimă prin: 

 

lnCam = α1 + α2 lnCun – α3 ln(MTBF)       (16) 

unde: 

MTBF = timpul mediu între două defectări 

succesive, exprimat în ore 

Cun = cost unitar, exprimat în dolari 

α1 = 6,944 

x2 = 0,296 

x3 = −0,63. 

 

 

MODEL DE ESTIMARE 

A COSTURILOR DE ÎNTREŢINERE 

A DETECTOARELOR DE FOC 

(în aeronautică) 

Costul de mentenanţă pentru detectoarele de 

foc se defineşte astfel:   

 

Cfr = Cmh HyX/ 1000    (17) 

unde:  

Cfr = costul total de întreţinere a detectoarelor 

de foc 

Cmh = costuri unitare de întreţinere pe oră de 

zbor, exprimată în dolari  

X = număr total de ani de funcţionare 

Hy = număr de ore de zbor pe an. 

 

Logaritm natural din Cmh este  

 

lnCmh = β1 + β2 ln Pk      (18) 

unde: 

Pk = puterea maximă în kW, 

β1 = −2,086 şi β2 = 0,611. 
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MODEL DE ESTIMARE  

A COSTURILOR DE MENTENANŢĂ 

LA RADARELE DOPPLER  

 (în aeronautică) 

Costul de întreţinere a radarelor Doppler se 

poate exprima astfel: 

 

Cdr = CdrmX/1000    (19) 

unde: 

Cdr = costul total de întreţinere a radarelor 

Doppler 

Cdrm = costul anual de întreţinere a radarelor 

Doppler  

X = numărul total de ani în care trebuie 

efectuată întreţinerea radarelor 

Doppler. 

 

Logaritm natural din Cdrm este   

 

lnCdrm = μ1 + μ2 lnCf   (20) 

unde: 

Cf = costul unitar de mentenanţă pentru 

radarul Doppler, exprimat în dolari 

μ1 = −1,269, 

μ2 = 0,696. 

 

 

ESTIMAREA COSTULUI  

DE MENTENANŢĂ AL ÎNTREGULUI 

PATRIMONIU AL UNEI COMPANII 

Această secţiune se ocupă cu estimarea 

costurilor de mentenanţă pentru întregul 

patrimoniu al unei companii, pentru un ciclu 

complet de viaţă al acestuia, astfel încât 

valoarea sa la un moment dat (ţinându-se 

cont de uzură, amortizări, întreţinere) se 

poate adăuga la costul de achiziţie, pentru a 

obţine costul total de întreţinere a 

patrimoniului. Următoarele două formule se 

folosesc adesea pentru a obţine valoarea 

curentă a elementelor de patrimoniu la un 

moment dat: 

 

FORMULA I 

Această formulă se aplică pentru a se estima 

valoarea curentă a unei anumite sume de bani 

după k perioade şi se exprimă astfel:  

PV = 
     i1 

AM
k

    

(10.21)

 
unde: 

PV = valoarea curentă, 

AM = suma de bani, 

k = numărul de perioade de conversie 

(normal în ani), 

i = rata de interes pe perioadă. 

 

 

FORMULA II 

Această formulă se referă la obţinerea valorii 

curente a unor sume, să spunem egale, de 

costuri de mentenanţă apărute la sfârşitul 

fiecărei perioade de conversie k (de obicei 

ani).  Valoarea curentă este dată de relaţia: 

 

PV = MC 
 








 


  i

i1-1
k

  (22) 

unde: 

MC = costul de mentenanţă care apare la 

sfârşitul fiecărei perioade de conversie 

(de interes).   

 

 

Exemplul 3  

Un departament de mentenanţă consideră 

oportună achiziţionarea unui echipament 

performant de întreţinere. Se contactează doi 

furnizori şi li se cer, printre altele, şi detalii 

despre întreţinerea corectivă a 

echipamentului respectiv, aşa după cum sunt 

ilustrate şi în tabelul următor:   
Descriere 

performanţe 

Furnizorul 

A 

Furnizorul 

B 

Timp de viaţă estimat 

al echipamentului 
12 ani 12 ani 

Cost estimat al 

acţiunilor corective de 

întreţinere  

1000$ 1400$ 

Rata anuală de defect  

2,5 

defectări pe 

an 

2 defectări 

pe an 

Rata anuală de interes 8% 8% 

 

Determinaţi care dintre cele două sisteme 

este mai ieftin, ţinând cont de valoarea 

curentă a costurilor de întreţinere corectivă şi 

cu cât? 
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Sistemul furnizorului A 

Costul anual estimat al acţiunilor corective 

de întreţinere ACcm este: 

 

ACcm = 1000 × 2,5 = 2500$ 

Valoarea curentă, PVA, se calculează cu 

ecuaţia (22), deci: 

PVA = ACcm 
 








 


  i

i1-1
k

= 2500 ×

 







 


08,0

08,011
12

-
= 18820,20 $ 

Sistemul furnizorului B 

Costul anual estimat al acţiunilor corective 

de întreţinere BCcm este: 

 

BCcm = 1400 × 2 = 2800 $ 

Valoarea curentă, PVA, se calculează cu 

ecuaţia (22), deci: 

PVB = BCcm 
 








 


  i

i1-1
k

= 2800 ×

 







 


08,0

08,011
12

-
= 21101,01 $ 

Sistemul furnizorului A este deci mai ieftin 

cu 2260,81$. 

 

 

INDICI DE MENTENANŢĂ 

De-a lungul timpului s-au stabilit mai mulţi 

indici care să exprime eficienţa activităţii de 

mentenanţă. Aceşti indici se reactualizează 

mereu, pentru a exprima situaţiile reale cât 

mai corect. Găsiţi câteva exemple de indici în 

continuare: 

 

 

RAPORT COST DE MENTENANŢĂ- 

COST VÂNZĂRI 

Se defineşte prin formula: 

 

Rmc =   
TCS

TMC
  (23) 

unde: 

Rmc = indicele costurilor de mentenanţă, 

TMC = cost total de mentenanţă 

TCS = cost total al vânzărilor. 

Valoarea acestui indice este în medie 5% 

pentru majoritatea industriilor. Acest index 

exprimă foarte clar comparaţia dintre costul 

de mentenanţă şi celelalte costuri.  

 

 

RAPORT COST DE MANOPERĂ - 

COST MATERIALE DE ÎNTREŢINERE 

Acest indice se exprimă astfel: 

 

R lm = 
m

l

TMC

  TMC
    (24) 

unde: 

Rlm = indice manoperă - materiale de 

întreţinere, 

TMCl = costurile totale cu manopera de 

întreţinere 

TMCm = costurile totale cu materialele de 

întreţinere. 

 

 

RAPORT COST DE MENTENANŢĂ - 

VALOARE PRODUCŢIE 

Acest indice este dat de raportul dintre 

costurile totale de întreţinere şi producţie: 

 

Rmo  =  
TO

  TMC
   (25) 

unde: 

Rmo = indice mentenanţă - producţie 

TO = producţia totală, exprimată de obicei în 

MW, tone, m
3
. 

  

 

RAPORTUL  COST TOTAL DE 

MENTENANŢĂ - COST DE 

FABRICAŢIE 

Acest indice se defineşte astfel: 

 

Rmm = 
tmC

  TMC
× 100   (26) 

unde: 

Rmm = raportul (procent) dintre costul total de 

mentenanţă şi costul total de fabricaţie, 

Ctm = costul total de fabricaţie. 
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RAPORTUL COST  DE MENTENANŢĂ 

– COST DE INVESTIŢII 

ÎN TEHNOLOGII 

Se exprimă prin relaţia:  

 

Rmv = 
TCI

  TMC
     (27) 

unde: 

Rmv = raportul dintre costul total de 

mentenanţă şi valoarea investiţiei în 

echipamente, 

TCI = costul total de investiţii în instalaţii şi 

echipamente.  

 

 

RAPORTUL COST DE MENTENANŢĂ 

– TIMP MANOPERĂ EFECTUATĂ 

Este dat de formula 

 

Rmh = 
TMH

  TMC
      (28) 

unde: 

Rmh = raportul dintre costurile totale de 

mentenanţă şi timpul total de manoperă 

efectuată 

TMH = total ore de manoperă efectuată. 

 

 

RAPORTUL COSTURI MENTENANŢĂ 

PREVENTIVĂ –  

COSTURI MENTENANŢĂ  

LA CĂDEREA ECHIPAMENTELOR 

Se defineşte ca fiind: 

 

Rmb = 
TBC

  TPMC 1000
  (29) 

unde: 

Rmb = raport (procent) dintre costul total de 

mentenanţă preventivă şi costul total de 

reparaţie la căderea echipamentelor 

TPMC = costul total de mentenanţă 

preventivă, inclusiv pierderile de 

producţie,  

TBC = costul total de reparaţie la căderea 

echipamentelor. 

 

 

 

COLECTAREA DATELOR  

PENTRU EVALUAREA COSTURILOR 

În evaluarea costurilor de mentenanţă, 

fiecare companie în parte îşi stabileşte toate 

tipurile de costuri care intră în componenţa 

costului de mentenanţă, în funcţie de profilul 

activităţii, în funcţie de priorităţi etc. Echipa 

de conducere va decide toate tipurile de 

costuri care trebuie  prevăzute în costul de 

mentenanţă pentru toate aplicaţiile viitoare. 

Fără un cost de mentenanţă corect calculat, 

bine fundamentat şi documentat, nu se poate 

întocmi nici o strategie bugetară pentru anul 

următor, nu se poate contura nici o strategie 

economică pentru creşterea rentabilităţii 

companiei. Vom discuta în continuare, pe 

scurt, despre tipurile de date care trebuie 

achiziţionate pentru calcularea costurilor:  

• Costuri cu manopera: În general, primul 

instrument pentru evaluarea costurilor cu 

manopera este considerat pontajul. Deşi este 

edificator pentru departamentul economic, 

este totuşi insuficient pentru evaluarea 

costurilor de manoperă cu fiecare angajat în 

parte. În această situaţie este cu siguranţă 

nevoie de anumite precizări, precum: 

domeniul de lucru al angajatului (mecanic, 

electric), categoria de salarizare, specializări,  

specificul şi dificultatea muncii  prestate. În 

această situaţie, se obişnuieşte a se folosi un 

card de lucru sau o fişă de lucru pentru 

fiecare angajat în parte, document care 

trebuie astfel conceput încât să reliefeze 

numărul de ore de lucru pentru activităţile 

specifice de mentenanţă. 

• Costuri cu echipamentele: Aceste costuri 

se obţin fie din facturile furnizorilor, fie din 

comenzile de achiziţie ale companiei. 

 • Cost cu piesele de schimb şi furnizorii: În 

mentenanţă, asemenea costuri sunt mai greu 

de apreciat decât costul echipamentelor. De 

exemplu, nu este practic fezabil să se 

calculeze costul pentru fiecare şurub sau 

fiecare piuliţă schimbată, în parte. Cu toate 

acestea, fişa de lucru este foarte importantă 

ca sursă pentru estimarea unor astfel de date, 

deoarece acolo se specifică şi materialele 

folosite la un anumită activitate de 

mentenanţă (ca tip şi cantitate).  
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• Costuri suplimentare: În mod normal, 

aceste costuri se obţin de la departamentul 

economic. Departamentul de mentenanţă ar 

trebui să examineze periodic veridicitatea şi 

acurateţea datelor furnizate de către 

departamentul economic. 

 

 

EVALUARE 

1. Enumeraţi cel puţin zece argumente în 

favoarea alocării unor costuri de mentenanţă.  

2. Care sunt factorii importanţi care 

influenţează costurile de mentenanţă? 

3. Precizaţi care sunt etapele în întocmirea 

bugetului de mentenanţă.   

4. Descrieţi cele două tipuri de modalităţi de 

abordare a bugetului de mentenanţă: 

• Abordarea istorică 

• Abordarea plecând de la zero. 

5. Presupuneţi că un anumit utilaj a fost 

planificat să funcţioneze 3000 de ore anual. 

Timpul mediu de funcţionare între două 

defectări succesive este de 600 h, iar timpul 

mediu de reparaţie de 15 h. Calculaţi costul 

anual cu manopera pentru acţiuni corective 

de mentenanţă, dacă tariful orar de întreţinere 

este de 35 $. 

6. Arătaţi că valoarea curentă a unei singure 

sume de bani după n perioade este dată de 

relaţia: 

PV =  
     i1 

Z
n


    (30) 

unde: 

PV = valoarea curentă, 

Z = suma unică de bani, 

n = numărul de interes sau perioada de 

conversie, 

i = rata de interes pe perioadă. 

7. Discutaţi sursele pentru următoarele tipuri 

de costuri de mentenanţă: 

• Costuri cu manopera 

• Costuri suplimentare 

8. Discutaţi despre doi dintre indicii 

costurilor de mentenanţă. 

9. Discutaţi despre cele două tipuri de buget 

de mentenanţă mai jos menţionate: 

• Buget operaţional 

• Buget de proiect. 

10. O companie vrea să cumpere un utilaj. Se 

cer oferte de la trei furnizori de utilaje. 

Performanţele referitoare la mentenanţă sunt 

specificate pentru fiecare furnizor în parte, în 

tabelul de mai jos. Apreciaţi care furnizor are 

utilajul cel mai convenabil, din punct de 

vedere al termenilor de costuri de mentenanţă 

corectivă.   

   

TABEL  
Descriere 

performanţe 

Furnizor 

A 

Furnizor 

B 

Furnizor 

C 

Timp de viaţă 

estimat al 

echipamentului 

10  10 10 

Cost estimat al 

acţiunilor 

corective de 

întreţinere  

1200$ 1400$ 1100$ 

Rata anuală de 

defect  

1,5 

defectări/ 

an 

1 

defectări/ 

an 

2 

defectări/ 

an 

Rata anuală de 

interes 
10% 10% 10% 
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