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The present paper provides a brief introduction on the field of 
automotive maintenance and the it importance has in managing a medium size 
fleet of public transport. Starting from the definition of the maintenance and the 
main  types of classification, have followed basic requirements of the urban 
public transport service, organization of maintenance and need for them, in the 
context of a out of work statistical study. Finally, pointing conclusions reflect the 
advantages and benefits of the application maintenance strategies in a fleet of 
urban public transport. 
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                       1. Introducere 
  
 Mentenanța, apărută ca denumire, în industrie, pentru prima 
dată în 1950 în Statele Unite ale Americii, s-a răspândit rapid și în 
Europa, suprapunându-se peste termenii de întreținere și reparații.  

Motivul renunțării la termenul de “întreținere” marchează o 
evoluție a conceptului. 
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Diferențierea celor doi termeni se justifică prin faptul că 
întreținerea nu cuprinde și metodele/mijloacele de prevenire, fiind doar 
o cale  de  păstrare a unui sistem în condiții de bună funcționare, motiv 
pentru care întreținerea reprezintă o parte din întreaga activitate de 
mentenanță.  

Într-o viziune practică, mentenanța cuprinde un complex de 
activități tehnico-organizatorice, dar care implică și raționamente de 
ordin economic, vizând atingerea unui optim al stării de funcționare. 

Activitatea de mentenanță este una complexă, și poate fi 
structurată în trei mari categorii: 
            

1.1 Mentenanța corectivă: (bazată pe buna  
funcționare până   la cădere)  

 
 Este alcătuită dintr-un ansamblu de activități realizate după 
momentul defectării unui autovehicul cu scopul corectării defecțiunii 
apărute; vizează restabilirea stării tehnice de bună funcționare a unui 
autovehicul, repararea sau remedierea acestuia cu scopul readucerii lui 
la capacitatea de a-și îndeplini funcția specifică. Acest tip de activitate 
se efectuează la intervale neprogramate, întrucât momentul apariției 
defectului nu poate fi anticipată cu precizie. 
 Mentenanța de tip corectiv, poate fi clasificată în două activități 
diferite: 
 a) Mentenanța curativă: Are ca obiectiv repunerea 
autovehiculului într-o stare determinată de funcționare, care sa-i 
permită îndeplinirea funcțiilor specifice. Aceste activități se pot 
materializa prin reparații, modificări și amenajări care vizează 
suprimarea defecțiunilor. 
 b) Mentenanța paliativă: Are ca obiectiv oferirea posibilităților 
unui autovehicul de a-și îndeplini, în mod provizoriu, integral sau parțial, 
funcțiile specifice. Se aplică, de regulă, la locul apariției defectului, cu 
scopul posibilității deplasării autovehiculului la unitatea reparatoare sau 
posibilitatea de a fi transportat, acțiune urmată în mod obligatoriu de 
mentenanța curativă. 
 

1.2 Mentenanța preventivă: (mentenanța bazată pe timp)  
  
 Se mai numește și mentenanță profilactică și constă într-o serie 
de activități întreprinse cu scopul menținerii autovehiculului sau 
sistemelor componente ale acestuia, în condiții normale de funcționare, 
realizându-se practic prin înlocuirea sistematică a elementelor și 
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efectuarea unor lucrări, întrețineri, reparații, reglaje, planificate la 
anumite intervale de timp sau kilometri parcurși. Aceste acțiuni au loc 
pe toată durata de viață a autovehiculului, cu scopul prevenirii uzurii 
peste limitele admise și a defecțiunilor premature. 
 Acest tip de activitate poate fi structurată în trei categorii: 
 a) Mentenanța sistematică (preventiv-planificată): este 
materializată prin operații de întreținere, reparații și revizii, constituite 
într-un plan normat de intervenții, specific fiecărui autovehicul în parte. 
 b) Mentenanța previzionară: este subordonată analizei de 
evoluție urmărită de parametrii semnificativi de degradare ai 
autovehiculului, permițând întârzierea și planificarea intervențiilor. 
 c) Mentenanța condițională: presupune urmărirea parametrilor 
de uzură ai sistemelor/subansamblurilor cheie ai autovehiculelor, cu 
ajutorul unor instrumente specifice (analizoare), urmărindu-se ca 
intervențiile de mentenanță să se facă înaintea apariției stării de defect. 
  

1.3 Mentenanța predictivă: (bazată pe starea utilajului) 
   

Este mijlocul de îmbunătățire și creștere a productivității, 
calității produselor și ale randamentului total al autovehiculelor, 
programarea activităților făcându-se în funcție de parametrii/indicatorii 
de funcționare ale acestora. 

Premisa comună de la care pornește mentenanța predictivă, 
este aceea că monitorizarea periodică sau continuă a stării mecanice, 
electrice sau a altor indicatori ai funcționării autovehiculelor poate 
furniza datele necesare asigurării intervalului maxim între lucrările de 
reparații și întreținere, respectiv de a minimiza costul întreruperilor de 
producție neplanificate, datorate eventualelor defecțiuni. 

Practic se bazează pe aplicarea unor senzori și analize ale 
datelor tehnice, în scopul stabilirii mentenanței, când performanțele 
pieselor încep să scadă, conducând la posibilitatea apariției defectului. 
 

2. Importanța mentenanței în gestiunea parcului auto   
de transport public urban  

 
Activitatea de mentenanță, în cadrul unui parc auto al unei 

rețele de transport public urban, face obiectul comun atât al 
compartimentelor tehnice (exploatare, întreținere și reparații auto), cât 
și al compartimentelor financiar contabile și compartimentul de calitate       
(care include și responsabilitatea pentru protecția mediului 
înconjurător).  
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Conform legislației în vigoare, atribuirea licenței de desfășurare 
a activității de transport public urban se face având ca obiecte 
principale desemnarea operatorului de transport cu cel mai înalt nivel 
de echipare tehnică, autovehiculele să aibă o vechime redusă,  să nu fi 
săvârșit contravenții care să ducă la penalități etc., astfel încât, din 
aceste simple motive, într-o astfel de companie se impune de la sine 
aplicarea unui management performant. Aspectul performanței 
manageriale are la bază inclusiv desfășurarea unei activități riguroase 
de mentenanță.  

Principalele cerințe caracteristice unui sistem de transport 
public urban performant, sunt: 

- asigurarea siguranței, confortului și informării călătorilor, în 
mijloacele de transport public și în stațiile de așteptare; 

- respectarea în totalitate a sarcinilor trasate de către beneficiarul 
principal al serviciului (administrația publică locală) privind 
respectarea programelor de circulație; 

- monitorizarea continuă a desfășurării activității de transport și a 
activităților complementare, prin mijloace specifice și arhivarea 
de date relevante; 

- permanenta menținere în parametrii  normelor tehnice specifice, 
raționalizarea cheltuielilor ținând cont în principal de activitățile 
de mentenanță ale tuturor echipamentelor de producție; 

- orientarea spre dezvoltarea permanentă, în sensul creșterii 
calității activităților desfășurate și asigurarea dotărilor 
suplimentare. 

 
3. Modul de desfășurare a activității de mentenanță 

Se poate afirma că, nivelul complexității activității de 
mentenanță desfășurate de o companie de transport public, este direct 
proporțional cu mărimea parcului auto deținut, astfel că în cazul unui 
parc auto de dimensiuni medii, această activitate este redusă. Acest 
fapt poate fi confirmat, însă nu pot fi neglijate două aspecte importante: 

a) În cazul unui parc auto de dimensiuni medii, mijloacele de 
transport au o vechime relative mică, regăsindu-se în perioada vieții 
utile, costurile de mentenanță nu sunt foarte ridicate, dar costurile de 
amortizare sunt suficient de ridicate încât parcul auto să prezinte 
justificarea dimensionării critice, cu rezerve minime, fapt ce atrage după 
sine amploarea activității de mentenanță;  

b) Activitatea de mentenanță vizează în principal parcul 
mijloacelor de transport, însă și restul echipamentelor auxiliare (afișaje 
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electronice de pe mijloacele de transport/stații, automate distribuire 
bilete de călătorie, copertine stații, echipamente de operare a datelor 
etc.), fac obiectul activității de mentenanță desfășurată de către 
operator. 

Pentru atingerea dezideratelor impuse de cerințele prezentate 
în cadrul capitolului al doilea, activitatea de mentenanță a parcului auto, 
care stă la baza realizării lor, trebuie să respecte câteva reguli ale 
principiului fiabilității bazată pe mentenanță preventivă: 

- respectarea termenelor reviziilor tehnice (reglaje, lubrifieri); 
- efectuarea inspecțiilor tehnice periodice cel mult semestrial 

(depistarea problemelor tehnice, aspecte de poluare); 
- urmărirea comportării/stării de degradare a componentelor 

sistemelor principale ale autovehiculelor și înlocuire preventivă; 
- utilizarea personalului calificat și cu pregătire adecvată; 
- utilizarea pieselor de schimb de calitate (analiza furnizorilor); 

           Diagrama din figura 1 prezintă modul  de organizare și atribuțiile 
personalului ce se ocupă de activitatea de mentenanță auto, în cadrul 
unui parc auto de transport public urban. 

 
Fig.1 Modul de organizare și desfășurare a activității de mentenanță 
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În transportul public urban, factorii de influență externi cu 
incidență mărită în uzura componentelor mijloacelor de transport sunt: 

 

- starea proastă a carosabilului, care în contextul încărcăturii 
mari (datorate numărului mare de locuri în picioare), duce la 
uzura pronunțată a elementelor sistemelor de direcție, 
suspensie și frânare; 

- alternarea frecventă a ritmului de mers (accelerări și frânări 
numeroase), datorită numărului mare de opriri/porniri în/din 
stațiile de transport public, fapt ce duce la uzura mecanismului 
motor, transmisie, mecanismelor de acționare a ușilor, 
mijloacelor de transport și contribuie la uzura sistemului de 
frânare. 

            Fiabilitatea generală a autovehiculului este strâns legată de 
fiabilitatea sistemelor/subsistemelor principale ale acestuia, astfel că 
oricare din căderile accidentale ale unuia din elementele precizate, 
atrage după sine indisponibilitatea autovehiculului, principalul aspect 
care este de evitat. În acest sens, mentenanța preventivă este esența 
rațiunii desfășurării activității de întreținere și reparații în cadrul parcului 
auto deținut. 

 În figura 2 sunt prezentate ciclurile de viață ale unui dispozitiv 
supus uzurii/defecțiunilor. 

 

 
 Fig. 2  Diagrama vieții dispozitivului pe toată perioada sa de viață 
 

 Un studiu efectuat pe un parc auto compus din 20 de autobuze 
de transport urban, cu o medie de viață de 4,5 ani, cu diferență de 
vârstă între ele de maxim 1 an, puse în exploatare simultan, reflectă că 
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din punct de vedere al ciclului de viață se regăsesc în intervalul vieții 
utile. Acesta este un solid argument în sensul mentenanței preventive. 

Datele statistice privitoare la defectologia parcului de 
autovehicule și parcursul efectiv înregistrat de acesta, au fost preluate 
din arhivele atelierului de întreținere și reparații auto și arhivele 
compartimentului de exploatare. 
       În decursul anului 2012, parcursul mediu zilnic a fost:            
Pmz = 150 km/autobuz . Acesta s-a determinat utilizând relația (1) .                            

                                   ( ) zl
a

at
mz N

N
P

P /=   [km]                                (1) 

unde: mzP  - parcurs mediu zilnic 

          atP  - parcurs anual total parc (1 094 810 km) 

          aN - număr autobuze (20 bucăți) 

          zlN  - număr zile lucrate (365)  
În tabelul 1 se prezintă situația căderilor raportate la 

subansamble din componența autobuzelor, la nivelul anului 2012, 
pentru parcul auto compus din cele 20 de autobuze. 
                                                                                                                Tabelul 1  
Sisteme Subansamble / repere Număr 

căderi 
Frecvența 
cumulată 
relativă a 
căderilor 

% 

Ponderea 
procentuală 
a căderilor 
raportată la 
parcul de 

autobuze, % 
 
 
 
 
 
 
 

Direcție 
/ 

Suspensie 
 

Frânare 
/ 

Pneuma-
tice 

Cap bară fuzetă 19 25,68 95,00 
Articulație levier direcție 11 40,54 55,00 

Kit ambreiaj 7 50,00 35,00 

Coroană volantă 6 58,11 30,00 
Pivot suspensie 6 66,22 30,00 

Pernă aer 5 72,97 25,00 
Robinet suspensie 4 78,38 20,00 

Pompă/cilindru 
ambreiaj 

3 82,43 15,00 

Electrovalvă ușă 2 85,14 10,00 

Cameră frânare 2 87,84 10,00 
Amortizor suspensie 2 90,54 10,00 
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Motor 

/ 
Transmisie 

Timonerie 1 91,89 5,00 
Supapă frânare 1 93,24 5,00 

Supapă echilibrare 1 94,59 5,00 
Set reparație motor 1 95,95 5,00 

Linie injecție 1 97,30 5,00 
Etrier 1 98,65 5,00 

Bielete stabilizare 1 100 5,00 

Total număr căderi subansamble / 
repere 

74 

 
   Coloana “Frecvența cumulată relativă a căderilor” cuprinde, 
gradual, contribuția numărului de defecte ale fiecărui tip de 
subansamblu/reper, raportată la numărul total de defecte înregistrate. 
   Coloana “Ponderea procentuală a defectelor raportată la 
parcul de autobuze”, conține ordonarea descrescătoare a valorilor 
defectelor înregistrate, raportate la întregul parc de autobuze.  

 4. Analiza statistică a defecțiunilor înregistrate 
  
 Frecvența cumulată relativă a căderilor, ordonate descrescător: 

iPc , s-a determinat utilizând relația (2) . 

                          
1

1 100

i

i i
i

i

Nrc Nrc
Pc

Tnc

−

=

 + 
 = ⋅
 
 
 

∑                           (2) 

unde: iNrc - număr căderi subansamble/repere 

          Tnc - total număr căderi 
 Ponderea procentuală a căderilor, raportată la parcul de 
autobuze: aP , s-a determinat utilizând formula (3) . 

                                          
Ta
NcPa =                                                   (3) 

unde: Nc - număr căderi subansamblu / reper 
           aT  - număr total de autobuze 
            În graficul din figura 3 sunt prezentate datele obținute. 
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Fig. 3  Diagrama “Pareto” privind căderile subansamblelor/reperelor 

  
 Curba ponderii procentuale a numărului de căderi raportate la 
parcul de autobuze, oferă o imagine de ansamblu privind distribuția 
tipurilor de subansamble/repere defectate, în funcție de mulțimea lor. 
 Graficul frecvenței cumulate relative a căderilor, reflectă o 
schimbare bruscă a pantei ce are loc în dreptul valorii de 80 %. 
 Astfel, prin eliminarea problemelor cauzate de primele șapte 
subansamble/repere (elemente de direcție, transmisie și suspensie), se 
elimină 80 % din totalul problemelor fenomenelor de defectologie. 
 
 5. Concluzii 
 ■ Activitatea de mentenanță este una laborioasă, iar aplicarea 
acesteia în cadrul parcului auto al unui operator de transport public, 
este obligatorie. 
 ■ Evidența defectelor în baza de date, reprezintă un suport al 
activității de mentenanță. Incidența defectelor, raportată la parcul de 
autovehicule identificate pentru cazul analizat, oferă informații care stau 
la baza analizei de probabilitate. Astfel, se pot identifica factori externi 
(de drum) și factori constructivi privind calitatea de fabricație a 
componentelor sistemelor, care au contribuit la creșterea numărului de 
defecte înregistrat.  
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 ■ Rezultatele obținute pentru cazul analizat, reprezintă un 
suport pentru importanța implementării mentenanței preventive în 
cadrul unui parc de autovehicule de transport public urban. 
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