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TPM| Mentenanța total productivă 

 

Scopul cursului: 

 

Prin acest curs se urmărește familiarizarea personalului cu TPM – o metodă menită să schimbe 

paradigma “producția trebuie să producă, mentenanța trebuie să repare”. Această metodă 

determină departamentele de producție și mentenanță să colaboreze sinergic pentru a menține 

timp îndelungat fiabilitatea echipamentelor. 

 

Obiective: 

La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili: 

 să implementeze primii pași ai TPM, în scopul de a crește eficiența operațională 

 să înțeleagă de ce TPM oferă o bază solidă pentru excelența operațională 

 să înțeleagă cum TPM creează munca în echipă între mentenanță, producție, 

inginerie și management 

 să înțeleagă structura acestui sistem de management 

 

Tematici abordate: 

 Conceptul de mentenanță productivă totală și mentenanță autonomă 

 Tipuri de mentenanță – preventivă vs. reactivă 

 Utilizarea indicatorilor în măsurarea eficacității și eficienței procesului de 

mentenanță – fiabilitate și mentenabilitate. Calculul MTBF și MTTR 

 Despre OEE și calculul acestuia 

 Mentenanța predictivă 

 Tehnici preventive: EFMEA (Equipment Failure Mode Effect Analysis) 

 Implementarea TPM. Etape, jaloane în implementare 

 

Metodologie:  

 Prezentare, exemple 

 Dezbatere, discuții 

 Exercițiu: realizarea unui plan de control pentru un grup de operații. 
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Durata: 2 zile 

 
Grup țintă: 

Persoanele ce își desfășoara activitatea în ariile de producție, mentenanță, ingineri de procese, 

managerilor și șefilor de echipe din departamentele de producție, mentenanță, tehnic, 

industrializare, managementul calității și îmbunătățire continuă.  

 

Finalizare: 

 Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă 

dovezi de instruire din partea Operational Management Solutions. 

 

Contact:  

 Email: office@operationalmanagementsolutions.eu 

 Email: alexandru.tudose@operationalmanagementsolutions.eu 
o Telefon: +40 724 349 179 

 

Bonus: 

 Furnizare de consultanță gratuită timp de 10 zile de la finalizare curs în mod 
online 

 La finalul cursului participanții vor primi gratuit materiale – template pentru a-i 
ajuta în implementarea noțiunilor predate 
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