
   

 

Mentenanță Total Productivă 

(TPM – Total Productive Maintenance) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de TPM, participanții vor fi capabili să: 

 Se familiarizeze cu noțiunea de TPM 

 Descrie beneficiile obținute din TPM  

 Identifice cele patru categorii principale de mentenanță 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor și inginerilor responsabili cu proiectarea, 

cumpărarea, întreținerea și îmbunătățirea facilităților și 

proceselor de producție 

 Tuturor persoanelor implicate în orice formă de mentenanță 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoștințe generale referitoare la mentenanța echipamentelor 

și a facilităților 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

TPM este un sistem de menținere 

și îmbunătățire a integrității 

sistemelor de producție și de 

calitate prin intermediul 

mașinilor, echipamentelor, 

proceselor și angajaților care 

adaugă o valoare de afaceri unei 

organizații. 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive referitoare la TPM 

 Educație 

 Ce este abilitatea? 

 Abilități necesare operatorilor  

 Lecția pe o singură temă „TPM” 

 Plan de formare pentru TPM 

 Eliminarea pierderilor 

 Categorii de pierderi 

 Cauze ale pierderilor cronice 

 Tipuri de deteriorări ale echipamentului 

 16 pierderi majore care obstrucționează eficiența producției 

 Măsurări TPM 

 Ce este mentenanța autonomă? 

 Lock Out / Tag Out – pași de implementare 

 

Ziua 2 

 Implementare și trecere în revistă  

 Cerințe TPM 

 Revizuire AMPS 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


