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TIPURI DE ÎNTREȚINERE:  

de la întreținere preventivă la întreținerea corectivă  

și toate nuanțele care există între acestea
i
 

de Erik Hupjé 

Traducere si adaptare ing. Carmen Popescu

Când vine vorba despre întreținere în industrie, 
acceptăm mai multe definiții, fapt pentru care exis-
tă și riscul de confuzie. Pentru că există mai multe 
tipuri cunoscute de întreținere, percepția oameni-
lor poate fi diferită. De aceea, pentru a elimina con-
fuziile, este bine să definim foarte clar tipurile de 
întreținere și să înțelegem corect ce înseamnă fie-
care dintre acestea. 

Articolul de față reprezintă punctul de vedere al 
autorului asupra diferitelor tipuri de întreținere. 

Care sunt cele nouă tipuri de întreținere? 

Din punctul meu de vedere, terminologia nu este 
importantă. Important este să ne asigurăm că vor-
bim despre același lucru. Este mai puțin important 
dacă ceea ce consider eu că se numește funcționare 
bazată pe întreținere, interlocutorii mei o pot numi 
întreținere predictivă, atâta timp cât vorbim, în 
mod sensibil, despre aceleași principii de bază. 

Și, deoarece mi se pun adesea întrebări despre di-
feritele tipuri de întreținere, am decis să îmi pre-
zint punctul de vedere, făcând o scurtă trecere în 
revistă a acestora. 

 
Sursa: Road to reliability™ 

Astfel, eu apreciez că putem deosebi nouă tipuri de 
întreținere împărțite între întreținerea preventivă 
și întreținerea corectivă. 

Întreținerea preventivă se practică înainte de 
apariția unei defecțiuni și se poate împărți în alte 
cinci strategii de întreținere, precum: întreținerea 
periodică planificată (TBM), întreținerea în funcție 
de identificarea defectelor (FFM), întreținerea ba-
zată pe evaluarea  riscului (RBM), întreținerea în 
funcție de starea utilajului (CBM) și întreținerea 
predictivă (PDM). 

Întreținerea corectivă este ceea ce se practică 
după ce a avut loc defecțiunea, fie ca întreținere 
corectivă amânată (DCM), fie ca întreținere de ur-
gență (EM). 

ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ versus              
ÎNTREȚINERE CORECTIVĂ 

Întreținere preventivă 
vs 

Întreținere corectivă 

înainte de apariția defecțiunii după apariția defecțiunii 

Sursa: Road to reliability™ 

Văzută de la nivelul managementului superior, 
întreținerea este fie preventivă, fie corectivă: 

Când vorbim despre întreținere preventivă, ne refe-
rim la a întreprinde o sarcină înainte de apariția 
unui defect. Această sarcină poate avea ca scop pre-
venirea apariției unui defect, minimizarea conse-
cințelor pe care acesta le determină sau evaluarea 
riscurilor producerii defectului respectiv. 

Pe de altă parte, întreținerea corectivă ne trimite 
cu gândul la efectuarea unei intervenții asupra unui 
echipament, în scopul de a-l face din nou funcțional. 
Când efectuăm întreținere corectivă, defectul deja  
s-a produs și practic nu mai putem face decât să ne 
străduim să restabilim funcționalitatea utilajului.  

Astfel, întreținerea corectivă clară și coerentă re-
prezintă rezultatul unui plan strategic deliberat de 
funcționare până la cădere a utilajelor. 

ÎNTREȚINEREA PREVENTIVĂ (PM) 

Întreținerea preventivă poate fi definită ca fiind „o 
strategie de întreținere a echipamentelor bazată pe 
înlocuirea sau reabilitarea unui activ la un interval 
fix de timp, indiferent de starea acestuia. Reviziile 
planificate și înlocuirea pieselor necorespunzătoare, 
sunt exemple de sarcini de întreținere preventivă”1. 

Întreținerea preventivă este practic tipul de între-
ținere care presupune verificări și intervenții la 
intervale regulate, în timp ce echipamentul este 
încă funcțional, cu scopul de a preveni apariția de-
fecțiunilor sau de a reduce probabilitatea de depre-
ciere a utilajelor. 

Întreținerea preventivă poate consta în intervenții 
planificate, adică săptămânal, lunar sau trimestrial. 
Tot despre întreținere preventivă vorbim și atunci 
când ne raportam, de exemplu, la fiecare 150 ci-
cluri complete, la fiecare 10.000 ore de funcționare, 

                                                
1 Ramesh Gulati, Jerry Kahn and Robert Baldwin(n.d.) - The Profession-
al's Guide to Maintenance and Reliability Terminology - Retrieved  from 
https://reliabilityweb.com/tips/article/definition_preventive_maintenance 
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sau la fiecare 10.000 km de kilometri parcurși de 
autovehicule. 

În practică există și alte abordări care se încadrea-
ză în categoria întreținerii preventive și anume: 

 Întreținerea periodică planificată (TBM) 
 Întreținere în funcție de identificarea defectelor 

(FFM) 
 Întreținere bazată pe evaluarea  riscului (RBM) 
 Întreținere în funcție de starea utilajului (CBM) 
 Întreținere predictivă (PDM) 

În acest articol vom detalia fiecare dintre aceste 
tipuri de întreținere și vom discuta inclusiv despre 
recomandări privind aplicabilitatea acestora. 

Întreținerea periodică planificată (TBM) 

Acest tip de întreținere se referă la înlocuirea sau 
recondiționarea unei părți componente a unui uti-
laj, pentru a-i restabili acestuia fiabilitatea și se 
efectuează în cadrul unui program periodic presta-
bilit (timp sau număr de unități specifice de funcți-
onare (cicluri, km),  indiferent de starea sa de func-
ționare. Aceasta este ceea ce John Moubray numeș-
te reparație planificată sau sarcini la termen, în 
cartea sa Reliability Centered Maintenance 
Edition II. 

Nu aș vrea să se înțeleagă totuși că alte tipuri de 
întreținere nu sunt programate, căci, de fapt, toate 
lucrările de întreținere ar trebui programate săp-
tămânal. Singura excepție ar fi întreținerea de ur-
gență, care, datorită naturii sale ce presupune aten-
ție imediată, nu poate fi planificată. 

Scopul întreținerilor periodice este acela de a evita 
neplăcerile provocate de defectarea componentelor 
uzuale, al căror timp mediu de viață până al avarie 
(MTBF) este previzibil. Cu alte cuvinte întreținerea 
periodică planificată ia în considerare faptul că 
orice componentă a unui utilaj are o durată de viață 
bine stabilită de către producător, după care buna 
sa funcționare este doar o chestie de șansă. Dar 
uneori, pur și simplu nu merită efortul de a evalua 
starea unei piese, ci este mult mai eficient și sigur a 
o înlocui pur și simplu.  

Totuși, întreținerea periodică planificată nu poate 
gestiona în mod eficient situațiile în care avarierea 
unui utilaj nu are legătură cu durata de viață a 
acestuia. Așadar, întreținerea periodică planificată 
ar trebui să reprezinte cel mult a treia parte din 
programul general de întreținere al unei companii, 
deoarece peste 70% din avariile din instalația 
dumneavoastră nu au legătură cu timpul de viață al 
utilajelor. 

Este important să realizăm că, în cele mai multe 
industrii companiile trebuie să îndeplinească sar-
cini stricte de întreținere a utilajelor, care să le asi-

gure produse sau servicii conforme cu reglementă-
rile internaționale în vigoare. Aceste sarcini ar tre-
bui, de obicei, executate la intervale regulate de 
timp, deci vorbim despre întreținere periodică pla-
nificată.  

Dar chiar și având implementat un program de 
întreținere periodică planificată corelat cu cerințele 
și reglementările de conformitate, există adesea 
oportunitatea de a trece la, de exemplu, abordări 
bazate pe evaluarea riscului. Un bun exemplu în 
acest sens ar fi adoptarea inspecțiilor bazate pe 
evaluarea riscurilor pentru întreținerea echipa-
mentelor statice. 

Întreținerea bazată pe identificarea          
defectelor  (FFM) 

Când vorbim despre detectarea defectelor, ne refe-
rim de fapt la detectarea viciilor ascunse de funcți-
onare asociate, de obicei, funcțiilor de protecție.  

Gândiți-vă la supapele de siguranță de presiune, 
sau la mecanismele de declanșare și alte dispoziti-
ve asemănătoare. Aceste tipuri de echipamente nu 
ar trebui să se declanșeze, până când nu se defec-
tează o altă componentă subsecventă. Asta în-
seamnă că, în condiții normale de funcționare, nu 
vom ști dacă acest echipament este încă funcțional, 
adică modurile de avarie sunt ascunse. 

Și, deoarece aceste defecțiuni sunt ascunse, va tre-
bui să le detectăm înainte de a ne baza pe acel 
echipament de protecție. Simplu și adevărat. 

Este important să realizăm că simpla determinare a 
defectului nu este suficientă și nu previne avaria. 
Îndată ce s-a determinat un defect, trebuie efectua-
tă reparația, adică remedierea  neajunsului. Întreți-
nerea bazată pe identificarea defectelor se efectu-
ează la intervale fixe de timp, de obicei stabilite 
printr-un cadru legal, sau bazate pe abordări de 
tipul evaluării riscurilor. 

Întreținerea bazată pe evaluarea riscurilor 
(RBM) 

Vorbim despre întreținerea bazată pe evaluarea 
riscului (RBM) atunci când utilizăm o metodologie 
de evaluare a riscurilor pentru a aloca resursele de 
întreținere de care dispunem acelor active care 
prezintă cel mai mare risc de avarie în caz de defect 
(riscul = probabilitatea × consecința). 

Ca urmare, echipamentele care prezintă un risc mai 
mare de depreciere și au un impact major asupra 
bunei funcționări a instalației din care fac parte, 
vor fi supuse unei întrețineri și unor inspecții mai 
frecvente. 
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Echipamentele cu risc mai scăzut de depreciere pot 
fi întreținute și revizuite mai rar și, eventual, cu o 
alocare mai modestă de resurse. 

Când implementați în mod eficient un proces de 
întreținere bazată pe riscuri, ar fi trebuit să redu-
ceți riscul total de avarie al instalației în cel mai 
economic mod posibil. 

Întreținerea bazată pe evaluarea riscului este în 
esență o întreținere preventivă, în cazul în care 
frecvența și sfera activităților de întreținere sunt 
optimizate continuu, pe baza constatărilor de la 
testare sau inspecție și a unei evaluări amănunțite 
a riscurilor.  

Printre exemplele tipice de întreținere bazată pe 
evaluarea riscului ar fi inspecția bazată pe evalua-
rea riscului (RBI) aplicată utilajelor statice, cum ar 
fi vase, coloane și reactoare cu diverse destinații, 
conducte, sau chiar supape de presiune. 

Întreținerea condiționată de starea           
utilajului (CBM) 

Majoritatea modurilor de deteriorare nu au legătu-
ră cu vârsta utilajului. Cu toate acestea, majoritatea 
modurilor de defect dau semne că se află în curs de 
evoluție sau sunt pe cale să apară. 

Dacă aveți certitudinea existenței unui defect aflat 
în stadiu incipient  de dezvoltare, atunci ați putea 
lua măsuri pentru prevenirea evoluției acestuia și/ 
sau ați putea evita consecințele avariei.  

Întreținerea în funcție de starea utilajului caută, 
prin urmare, dovezi concrete că este pe cale să apa-
ră un defect sau că acesta chiar se produce. Abor-
darea în această manieră a strategiei de întreținere 
în funcție de starea utilajului se aplică de mult timp 
preponderent la echipamentele rotative. 

Un concept important în cadrul întreținerii bazate 
pe starea utilajului este curba P-D prezentată în 
mai jos: 

 

În figura de mai sus se poate observa că, pe măsură 
ce începe să se manifeste o defecțiune, echipamen-
tul se deteriorează până la punctul în care aceasta 

devine detectabilă (punctul „P”). Din acest punct, 
defecțiunea începe să afecteze funcționalitatea 
echipamentului. 

Dacă defecțiunea nu este detectată și corectată la 
timp, acesta va continua să se dezvolte și să se ma-
nifeste, transformându-se la un moment dat în de-
fecțiune funcțională (punctul „D”). 

Intervalul de timp dintre P și D, denumit în mod 
obișnuit intervalul P-D, este intervalul de oportuni-
tate, în timpul căruia o inspecție corespunzătoare 
poate detecta defectul iminent și vă poate oferi 
timp pentru implementarea planului intervenție și 
reparație. 

Intervalul dintre intervențiile din cadrul programu-
lui de întreținere în funcție de starea utilajului  
(CBM) ar trebui să reprezinte jumătate sau o trei-
me din intervalul P-D. 

Eficiența intervențiilor din programul de întreține-
re în funcție de starea utilajului în comparație cu 
întreținerea până la cădere a acestuia depinde de 
durata intervalului P-D. Grație avertizărilor repeta-
te, intervențiile pot fi planificate, materialele și 
resursele se pot aloca în timp util  și avaria poate fi 
evitată (deși producția se va opri pe durata inter-
venției). Când intervalul P-D este prea scurt (de 
numai câteva zile), toate acțiunile organizatorice, 
eforturile și resursele alocate la locul de muncă vor 
semăna destul de mult cu ceea ce se întâmplă în 
cazul avarierii unui utilaj, ceea ce înseamnă că pro-
gramul de întreținere în funcție de starea utilajului 
își pierde în mare parte eficiența. 

Pentru ca întreținerea în funcție de starea utilajului 
să fie eficientă ca strategie, este esențial să se in-
tervină timpuriu și să se corecteze deficiențele de 
funcționare constatate. Asta înseamnă un proces 
eficient de colectare a datelor, de analiză și diagno-
ză, de planificare a intervenției, cu toate detaliile pe 
care le implică acest lucru și, în cele din urmă, in-
tervenția în sine. 

Când intervalul P-D depinde de mai multe variabi-
le, monitorizarea stării de funcționare a utilajului 
nu reprezintă cea mai eficientă strategie. 

Întreținerea predictivă (PDM) 

Până de curând, când oamenii vorbeau despre în-
treținerea predictivă (PDM), se refereau, fără doar 
și poate, la întreținerea în funcție de starea utilaju-
lui. Dar, odată cu apariția inteligenței artificiale, 
costurile mult mai mici ale senzorilor echipamente-
lor (IIoT - Internetul industrial al lucrurilor) și în-
vățarea automată, mă fac să văd clar diferența din-
tre întreținerea predictivă (PDM) și întreținerea în 
funcție de starea utilajului (CBM).  
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Eu văd întreținerea predictivă (PDM) ca fiind o 
abordare mai avansată a întreținerii în funcție de 
starea utilajului (CBM), în care monitorizăm online 
mai mulți parametri de proces cu ajutorul senzori-
lor monitorizați în puncte cheie, pentru a determi-
na dacă starea de funcționare a echipamentului 
nostru se depreciază și se îndreaptă spre avarie. Se 
face astfel o evaluare a stării curente de funcționa-
re, care este extrapolată pentru o predicție cât mai 
exactă asupra momentului de avarie.  

O mulțime de companii mari s-au adaptat și au pre-
luat ideea din mers. Cu toate acestea, cred în conti-
nuare că și cele mai avansate abordări de întreține-
re predictivă trebuie să fie susținute de principii 
solide de fiabilitate și o înțelegere profundă și pro-
fesionistă a fenomenelor. 

ÎNTREȚINEREA CORECTIVĂ (CM) 

Atât întreținerea până la cădere, cât și întreținerea 
corectivă sunt strategii de întreținere prin care se 
restabilește capacitatea funcțională a utilajelor prin 
intervenție, dar numai după ce acestea s-au deteri-
orat. Ambele abordări se bazează pe presupunerea 
că, în anumite situații, defectarea utilajului este 
acceptabilă (adică nu are un impact semnificativ 
asupra siguranței, producției sau mediului), și pre-
venirea producerii avariei fie nu este economică, fie 
nu este posibilă. 

Departe de a fi rezultatul unei strategii de funcțio-
nare până la cădere, întreținerea corectivă este, de 
fapt, strategia remedierii unor defecțiuni neplanifi-
cate, care nu au fost evitate prin întreținerea pre-
ventivă. 

O strategie de funcționare până la cădere poate fi 
utilizată în mod eficient pentru iluminatul general 
al unei zone, pentru instrumentarea unei proces 
inteligent (fără funcționalitate de declanșare) etc., 
unde consecința unei avarii este limitată și nu s-ar 
pune problema unei reparații urgente. 

Atunci când optați pentru întreținere corectivă ca 
strategie, este esențial să vă asigurați că modurile 
de avarie luate în considerare nu au potențialul de 
a necesita intervenții de urgență. 

În schimb, dacă adoptați funcționarea până la căde-
re pentru echipamente care necesită intervenție 
imediată ori de câte ori se deteriorează, deja v-ați 
condamnat compania la un mediu de întreținere 
reactivă și sigur nu asta vreți. Această abordare 
este mult mai scumpă, ineficientă și nesigură.  

Prin urmare, deși întreținerea corectivă poate fi în 
anumite situații o opțiune bună, asigurați-vă că 
luați deciziile cu înțelepciune. 

Întreținerea corectivă amânată (DCM) 

În graficul tipurilor de întreținere de mai sus am 
împărțit întreținerea corectivă în alte două subti-
puri de întreținere și anume: 

 Întreținerea corectivă amânată 
 Întreținerea de urgență 

Și am făcut acest lucru intenționat, deoarece este 
esențial să reducem la minimum posibil interven-
țiile de urgență pe care le întreprindem în compa-
niile noastre. 

Așa cum spuneam, întreținerea de urgență este 
costisitoare (conform diferitelor diverse surse în-
treținerea de urgență este de 3 până la 5 ori mai 
scumpă decât întreținerea preventivă „obișnuită”). 

Întreținerea de urgență duce de obicei la opriri  
îndelungate ale utilajelor, ceea ce înseamnă un im-
pact important asupra producției. Pe de altă parte 
întreținerea de urgență este și mai nesigură. 

Deci, atunci când se pune problema aplicării unei 
strategii de întreținere corectivă, este esențial să 
prioritizați în mod corespunzător activitățile pen-
tru a vă asigura că, acolo unde este posibil, amânați 
intervenția astfel încât să puteți acorda echipei dvs. 
timpul necesar pentru a planifica și programa co-
rect activitatea. (vă recomand și articolul Without 
Maintenance Planning & Scheduling You Will Fail.) 

Întreținerea de urgență (EM) 

Întreținerea de urgență este tipul de întreținere 
corectivă de ceasul al 12-lea, care vă dă tot pro-
gramul săptămânal peste cap și dinamitează orice 
planificare de timp și resurse.  

Unii oameni prosperă în acest mediu și sunt adesea 
proclamați eroi pentru că au lucrat, de pildă, non-
stop 16 ore pentru a salva producția. Dar, din punct 
de vedere al fiabilității, întreținerea aceasta de ur-
gență reprezintă un punct mort. 

Întreținerea de urgență este singurul tip de întreți-
nere de evitat pe cât posibil. De fapt, companiile din 
întreaga lume se asigură că programele lor de în-
treținere de urgență nu depășesc sub nici o formă 
de 2% din programul general de întreținere. Dum-
neavoastră cum stați? 

Compararea tipurilor de întreținere  

Tabelul următor prezintă în rezumat: 
 diferitele tipuri de întreținere; 
 tipuri de sarcini implicate; 
 obiectivul sarcinii; 
 și modul în care este determinat intervalul 

de timp dintre sarcini. 

Un program de întreținere preventivă corect elabo-
rat, implementat și eficient va avea un amestec din 
toate aceste tipuri diferite de întreținere. 

https://roadtoreliability.com/fail-without-planning-scheduling/
https://roadtoreliability.com/fail-without-planning-scheduling/
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 Tabelul 1: Compararea tipurilor de întreținere 

Tip de 
întreținere 

Întreținere preventivă Întreținere corectivă 

TBM FFM CBM PM RBM DCM EM 

Sarcină 
 

Revizie planifi-
cată/ Înlocuire 

Test  
funcțional 

Determina-
rea stării de 
funcționare 

Efectuarea 
calculelor și 
extrapola-
rea evoluției 
utilajelor în 
timp. 

Inspecție sau test Reparație/ Înlocuire Reparație/ 
Înlocuire 

Obiectiv 

Recondiționare 
sau înlocuire în 
funcție de 
situație. 

Determi-
narea 
eventuale-
lor vicii 
ascunse. 

Reparație 
sau înlocui-
re, în funcție 
de evoluția 
stării de 
funcționare 
în timp. 

 Determinarea 
stării utilajelor și 
evaluarea riscuri-
lor în vederea 
planificării urmă-
toarei inspecții, 
testări , sau inter-
venții necesare. 

Repararea sau înlocui-
rea pieselor deteriorate 
după avarie. Rezultatul 
unei strategii de funcți-
onare până la cădere 
sau a unor defecțiuni 
neprevăzute. 

Reparare sau 
înlocuire repere 
deteriorate în 
urma unei avarii 
neprevăzute. 

Interval 

Perioadă fixă 
sau interval 
uzual de 1 
lună, 1000 ore 
de lucru sau 
10000 km. 

Interval fix 
de timp 
(se poate 
stabili pe 
conside-
rente de 
risc). 

Interval fix 
de determi-
nare a 
parametri-
lor de stare/ 
inspecții . 

 Intervalul de timp 
între intervenții 
stabilit în urma 
evaluării riscuri-
lor. 

Nu se aplică, dar inter-
venția se amână pentru 
a permite planificarea 
și pregătirea corectă a 
intervenției. 

Intervenție 
iminentă. 

 

Ce este întreținerea bazată pe funcționarea 
până la cădere? 

Ne punem frecvent întrebarea „ce înseamnă între-
ținerea bazată pe funcționarea utilajului până la 
cădere”.  

Eu cred că acest tip de mentenanță este pur și sim-
plu o întreținere corectivă și nu un alt tip de între-
ținere în sine. În cazul în care utilajul a funcționat 
până a cedat, evident ați constatat și evaluat defec-
țiunea, apoi interveniți pentru remedierea neajun-
surilor și repunerea utilajului în funcțiune. Și în 
funcție de riscul asociat acestei defecțiuni, inter-
venția corectivă ar putea fi urgentă sau mai puțin 
urgentă. 

Pentru mulți întreținerea bazată pe funcționarea 
până la cădere este asociată cu întreținerea de ur-
gență. Și dacă vă regăsiți în această situație vă re-
comand să încercați să vă repoziționați și să evitați 
pe viitor o asemenea abordare ineficientă! 

Care este diferența între întreținerea      
preventivă și întreținerea predictivă? 

Cred că am atins deja acest aspect în articol, dar, 
deoarece este o întrebare atât de frecventă, voi 
rezuma aici numai diferențele cheie: 

Întreținerea preventivă acoperă mai multe tipuri 
de întreținere care se practică înainte de apariția 
unei defecțiuni. Întreținerea predictivă este o for-
mă de întreținere preventivă. Majoritatea oameni-
lor când vorbesc despre întreținerea preventivă, se 
referă de fapt la întreținerea periodică planificată, 
care constă în reparații sau înlocuiri de piese de 

schimb la un interval fix, indiferent de starea utila-
jului. Intervalul ales poate fi de timp (zile, săptă-
mâni sau luni) sau de unități de măsură care cuan-
tifică de funcționarea (ore de funcționare, cicluri 
sau km). 

Întreținerea planificată și întreținerea pre-
ventivă reprezintă același lucru? 

Din punctul meu de vedere, nu.  

Întreținerea planificată, respectiv revizia generală a 
unei instalații, se referă la procesul organizat de 
pregătire a lucrărilor de întreținere, de alocare a 
tuturor resurselor necesare, astfel încât intervenții-
le să se poată realiza la un termen stabilit, indife-
rent de starea utilajelor, în timp ce întreținerea 
preventivă se referă la determinarea în stare inci-
pientă a unor defecte și efectuarea tuturor acțiuni-
lor necesare în vederea prevenirii sau a atenuării 
evoluției acestora. 

În opinia mea, întreținerea planificată este întreți-
nerea care a trecut prin procesul de planificare și 
este pregătită corespunzător cu toate etapele lu-
crării, forța de muncă, piesele de schimb și instru-
mentele identificate și bine organizate. 

Toată întreținerea preventivă ar trebui să fie între-
ținere planificată, deoarece a fost identificată în 
avans și nu există niciun motiv pentru care nu ar 
trece prin procesul normal de planificare și planifi-
care a întreținerii. 

Opusul întreținerii planificate este întreținerea 
neplanificată, care nu a fost pregătită în mod co-
respunzător și este planificată în plan pe măsură ce 
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lucrarea este terminată. Acest lucru este extrem de 
ineficient și trebuie evitat cu orice preț. Singura 
dată când trebuie să efectuați o întreținere neplani-
ficată este când aveți o cerere de lucru cu prioritate 
ridicată și este atât de urgentă încât intrați în pro-
gramul săptămânal înghețat pentru a finaliza lucra-
rea fără a trece prin procesul normal de planificare 
și programare. Mă refer la aceasta drept Întreținere 
de urgență 

Ce reprezintă  întreținerea autonomă? 

Tabelul de mai sus cu tipuri de întreținere nu in-
clude și întreținerea elementară (autonomă) sau 
tipul de mentenanța considerat „literă de lege” pen-
tru foarte multe companii.  

Activitățile CLAIR (Curățare, Lubrifiere, Ajustare, 
Inspecție și Reparație minoră) desfășurate în cadrul 
întreținerii elementare reprezintă în esență o com-
binație a strategiilor de mai sus, dar desfășurate cu 
o mai mare frecvență de către personalul din prima 
linie. 

Care este cel mai scump tip de întreținere? 

Aceasta este o întrebare interesantă și răspunsul 
corect este întreținerea corectivă neplanificată, 
adică întreținerea de urgență. Acest lucru este cau-
zat de faptul că acest tip de întreținere, fiind de 
urgență,  nu trece prin procesul complet de planifi-
care și pregătire. Asta înseamnă că, atunci când 
executați întreținerea de urgență, aveți de obicei o 
eficiență foarte scăzută, cu timp suplimentar pier-
dut căutând materiale, organizând accesul la echi-
pamente, așteptând piesele de schimb și 
achiziționându-le la orice preț. Urgența în sine în-
seamnă că nu există timp suficient pentru pregăti-
rea corespunzătoare a intervenției și, prin urmare, 
este extrem de ineficientă, costisitoare și obositoa-
re (este de cel puțin de 3 - 5 ori mai scumpă decât 
întreținerea preventivă bine planificată). 

Cum este mai bine: întreținere preventivă 
sau întreținere predictivă? 

Întreținerea predictivă este într-adevăr un tip de 
întreținere preventivă, deoarece ambele se practică 
înainte de apariția eșecului.  

Problema este că majoritatea oamenilor vorbesc 
despre întreținere preventivă și se gândesc la între-
ținerea tradițională, aceea periodică planificată. 

Deci, din acea perspectivă, cum este mai bine? 
Niciuna. Trebuie să selectați tipul corect de întreți-
nere pe baza modului de eșec pe care încercați să îl 
gestionați și a caracteristicilor acestuia. 

Dacă aveți de gestionat un mod de eșec de natură 
aleatorie, veți dori să optați pentru o întreținere 
predictivă, astfel încât să puteți prevedea când se 

apropie potențiala deteriorare, pentru a lua măsuri 
înainte de producerea evenimentului. 

Dar, dacă aveți un mod de eșec foarte clar raportat 
la vârsta utilajului sau când intervenția asupra uti-
lajului nu se justifică economic, atunci veți apela la 
o întreținerea periodică planificată. 

Schimbarea lubrifiantului la o turbină cu mii de litri 
de ulei se face ținând cont de durata maximă de 
viață a uleiului, așa cum indică producătorul, pre-
cum și de rezultatul analizei unui eșantion de ulei. 
Dar dacă aveți de schimbat numai 50 de litri de ulei, 
nu se justifică economic vorbind timpul și efortul 
necesare pentru a testa și analiza eșantionul de ulei, 
fapt pentru care veți schimba uleiul la un număr fix 
de ore de funcționare. 
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