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Abstract. Dezvoltarea importanţei calităţii a fost 
generată de o serie de fapte economice, printre care 
putem enumera în principal creşterea competiţiei, 
creşterea continuă a clienţilor şi  exigenţele societăţii, 
creşterea complexităţii produselor. T.P.M.este tot mai 
mult văzută ca o iniţiativă tehnică potrivită pentru care 
implicarea efectivă a forţei de muncă în organizaţiile 
bazate pe fabricaţie pentru a rezulta o productivitate 
sporită  şi adăuga noi standarde  la totalul  eforturilor 
de  calitate, un proces implementat prin tehnici specifice 
, care elimină sistematic defectele şi pierderile datorate 
echipamentelor  într-un mediu bazat pe echipe. Sarcina 
implementării T.P.M. poate fi descurajatoare , deoarece 
detaliile şi procedurile practice pentru aplicarea T.P.M. 
pentru a maximiza eficacitatea echipamentelor trebuie 
adaptate pentru fiecare firnă in parte . Fiecare firmă 
trebuie să îşi elaboreze propriul plan de acţiune , 
deoarece nevoile şi problemele diferă , în funcţie de 
firmă, tipul industriei , metodele de producţie , tipul 
echipamentelor şi condiţii.      
În România , implementarea sistemelor de asigurare a 
calităţii a inceput in 1980. Implementarea T.Q.M. ridică 
probleme legate de domeniul financiar , tehnic , 
tehnologic şi resurse unane .  
          Cuvinte cheie : standarde internaţionale , calitate 
, concurenţă , mentenanţă , eficienţă , productivitate. 

 
 
    1.Introducere  

 
           Mediul concurenţial al lumii afacerilor devine un 
mijloc de menţinere a diversităţii şi de învingere a 
concentrării interne , a inflexibilităţii sau a inerţiei ceea 
ce ar conduce la blocarea sau încetinirea competiţiei 
creatoare şi a pătrunderii noului în domeniul economic. 
Dacă situaţiile competiţionale ar putea fi distilate în 
câteva cuvinte cheie acestea ar include cu certitudine 
următoarele : „calitate” , „competiţie” , „standarde 
internaţionale” şi „clienţi exigenţi”. Competitivitatea 
unei firme depinde de capacitatea acesteia de a se innoi 
şi dezvolta . Acest lucru determină întreprinderile să 
inoveze şi să investească , avantajul fiind dublu : atât un 
avantaj competitiv , cât şi dezvoltarea în timp a acestui 
avantaj . 
 
        2.T.P.M. – componentă definitorie a T.Q.M. 
 

Mentenanţa total productivă poate fi o soluţie 
viabilă pentru eficientizarea rezultatelor echipamentelor 
din dotarea întreprinderilor industriale românesti , 
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Abstract. Development of the importance of quality 
has been produced by a series of economic facts , 
among which we can name mainly the increase of 
competition , the continuous growth of the clients 
and society’s exigence,the increase of the complexity 
of the products. T.P.M. is increasingly being seen as 
a suitable initiative technique for effectively 
involving the workforce in manufacturing based 
organisations to produce increased productivity and 
add new impetuous to total quality efforts, a process 
implemented through specific techniques, which 
sistematically eliminate defects and losses due to 
equipment in a team-based environment . The task of 
implementing T.P.M. can be daunting, as the 
practical details and procedures for using T.P.M. to 
maximize equipment effectiveness must be tailored to 
the individual company. Each company must develop 
it’s own action plan , because needs and problems 
vary , depending on the company , type of industry , 
production methods and equipment types and 
conditions. 
 In Romania, the implementation of assurance 
quality systems began in 1980 . The implementation 
of T.Q.M. raises problems rated to financial, 
technical , technological and human resources issues  
Key words : international standards , quality , 
competition , maintenance , efficience , productivity . 

 
1.Introduction 

          
         The competitive environment of the business 
world becomes a mean to maintain diversity and 
overcome of internal concentration , infelixibility or 
inertia that would lead to blocking or slowing the 
creative competition and penetration of new in the 
economic field . If the competitive states could be 
distiled in a few words they would certainly include 
thefollowing:„quality”,„competition” , „international 
standards” and „demanding customers”. The 
competitiveness of a company depends on its 
capacity to upgrade and develop . This determines 
the companies to inovate and invest , the advantage 
being double : both a competitive advantage and its 
development over time. 
 
        2.T.P.M.-  defining component of T.Q.M. 
 

Total productive maintenance cand be a viable 
solution for improving the outcome of equipment 
from romanian industrial companies , because it is 
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deoarece este concepută ca o iniţiativă tehnică care 
presupune implicarea efectivă a angajaţilor si are ca 
rezultat o creştere semnificativă a productivităţii muncii 
şi îmbunătăţiri semnificative ale calităţii . Ea este o 
componentă definitorie a T.Q.M. .  

T.P.M. nu poate fi separată de conceptul T.Q.M., 
deoarece numai prin combinarea acţunilor ce stau la 
baza acestor principii moderne se pot obţine rezultatele 
dorite . 

T.P.M. poate fi o soluţie pentru echipele 
manageriale româneşti pe baza căreia pot cuceri atât 
încrederea angajaţilor , cât şi cea a clienţilor . Aceasta 
poate fi obţinută doar prin produse livrate prompt , de 
înaltă calitate şi la un preţ competitiv . 

T.P.M.  poate fi definită luând in considerare 
următoarele elemente :  
�  urmăreşte maximizarea eficacităţii globale a 

echipamentelor , utilajelor , maşinilor şi instalaţiilor 
productive din dotarea întreprinderii; 
� stabileşte un sistem de întreţinere preventiva 

pentru întreaga durată de viaţă a echipamentelor; 
� se implementează prin colaborarea mai multor 

departamente din cadrul întreprinderii (proiectare , 
fabricaţie , asigurarea calităţii şi întreţinere); 
� antrenează întregul personal începând cu 

managerii de vârf  şi terminând cu simpli muncitori; 
� se bazează pe promovarea întreţinerii 

preventive a utilajelor , maşinilor şi echipamentelor prin 
managementul motivaţiei , adică prin activităţile 
grupurilor mici 

Termenul „total” din cadrul T.P.M. are trei 
semnificaţii care conturează , de fapt , trăsăturile 
principale ale acestui tip de întreţinere : 
� eficacitate totală , adică preocuparea T.P.M. 

este realizarea eficienţei economice sau a rentabilităţii 
unităţii industriale ; 
� un sistem de întreţinere totală a echipamentelor 

productive din dotare , adică acest tip de întreţinere 
include prevenirea defecţiunilor , întreţinerea corectivă 
şi întreţinerea preventivă ; 
� participarea totală a personalului , ceea ce 

presupune şi întreţinerea autonomă de către muncitorii 
care lucrează pe sau supreveghează respectivele 
echipamente , desfăşurată în cadrul unor activităţi de 
grup mic. 

 Participarea totală a personalului este o trăsătură 
unică , exclusivă a T.P.M. , un concept original japonez 
care presupune implicarea tuturor angajaţilor în 
întreţinerea autonomă a echipamentelor , instalaţiilor , 
maşinilor şi utilajelor pe care le exploatează . 

T.P.M urmăreşte eliminarea a şase tipuri de 
pierderi care constituie obstacole ale eficacităţii utilizării 
echipamentelor , care se pot grupa în trei categorii , ce se 
referă la :  

a.  timpul productiv pierdut cu nefuncţionarea 
echipamentului : datorat defectării echipamentului 
şi/sau datorat unor reorganizări şi ajustări ale 
echipamentului . 
b. pierderi ale vitezei de lucru : opriri minore 
şi/sau reduceri ale vitezei de lucru datorită 

conceived as a technical initiative that requests the 
efective participation of employees and results a 
significant growth of productivity and significant 
improvement of quality . It is a defining part of 
T.Q.M.  

T.P.M. can not be separated from the concept 
of T.Q.M. because only by combining the actions 
that stand at the base of these modern principles can 
the desired results be obtained. 

T.P.M. can be a solution for the romanian 
managerial teams based on which they cabd win both 
the confidence of the employees and that of the 
clients. This can be obtained only by promptly 
delivered , high quality and competitive price 
products . 

T.P.M. can be defined by considering the 
following elements : 
� seeks to maximize the companies overall 
equipment , machinery and productive installations 
effectiveness;  
� establishes a sistem of preventive maintenance for 
the equipment`s whole lifetime; 
� its being implemented through the collaboratin of 
several departments within the company (design , 
manufacturing , quality assurance and maintenance) 
� involves all staff starting with senior management 
through to simple workers; 
�  its based on promoting preventive maintenance of 
tools , machinery and equipment by motivaton 
management , meaning by small groups activities . 
The term "total" in the T.P.M. has three meanings 
wich outline , in fact , the main features of this type 
of maintenance : 

� total efficiency , meaning T.P.M. concern is 
to achieve economic efficiency or 
profitability of the insudtrial unit ; 

� a total maintenance system for the 
productive equipment provided , meaning 
this type of maintenance includes 
malfunction prevention , corrective 
maintenance and preventive maintenance 

� full participation of staff , which requires 
also separate maintenance from the 
workers that opertate or surveill the 
equipment , held in small group activities 
. 

 Full participation of staff is a unique feature , 
exclusive to T.P.M. , an original Japanese that 
requires imvolvement of all employees in 
autonomous maintenance of equipment , facilities 
and machinery wich it operates. 

T.P.M aimes to remove six types of losses 
which are obstacles to the efficiency of equipment 
use , that can group in three categories , that refer to : 

a. production time lost due to equipment 
malfunction : due to equipment failure and/or 
due to reorganization and adjustment of 
equipment . 
b.loss of work speed : minor stoppages and/or 
reductions in work speed because of 



Analele Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011 

  139

discrepanţelor între viteza proiectată si cea efectivă a 
echipamentului .  
c. defecţiuni , adică defecte ale procesului de 
producţie şi/sau reducerea producţiei . 

Un plan strategic conceput pertinent , focalizat pe 
satisfacerea clienţilor , cuprinde ca şi componentă 
obligatorie T.P.M. , care este un proces pe termen lung , 
cu acţiuni constante , ce îşi propune utilizarea la 
maximum a abilităţilor şi deprinderilor tuturor 
angajaţilor . 

O condiţie în obţinerea unor rezultate deosebite 
prin implementarea T.P.M. este implicarea echipei 
manageriale . Rolul acestei echipe este de a dezvolta 
procesul implementării strategiei generale încurajând : 
afirmarea creativităţii , afirmarea valorilor organizaţiei , 
comunicarea organizaţională , formarea continuă a 
personalului prin pregătire şi instruire şi motivarea şi 
recunoaşterea rezultatelor obţinute în cadrul organizaţiei  

T.P.M. produce o schimbare culturală în cadrul 
majorităţii organizaţiilor , fiind esenţial ca ea să fie 
introdusă şi implementată pe baza unui plan care să ia în 
considerare toate efectele provocate asupra angajaţilor şi 
echipelor.  

Implementând în cadrul S.C.SEKAM PROD 
S.R.L. T.P.M. am identificat opt motive principale 
pentru obţinerea succesului unei organizaţii : 

1 Angajarea echipei de conducere pe timp 
îndelungat în implementarea T.P.M. 

2 Continuitate , sprijin şi implicare semnificativă 
a echipei de conducere  

3 Participarea şi implicarea sindicatului 
4 bună dezvoltare a organizării şi formare 
profesională continuă a personalului implicat în 
realizarea implementării T.P.M.  

5 Realizarea şi aplicarea unor studii realiste 
privind aspecte specifice ale T.P.M. 

6 Dezvoltarea corespunzătoare a planurilor de 
implementare  

7 Dezvoltarea unei strategii noi , cu implicarea 
întregului personal , de eficientizare a utilizării 
echipamentelor din dotare 

8 Recunoaşterea realizărilor obţinute şi 
dezvoltare continuă 

Toate motivele prezentate demonstrează 
viabilitatea acţiunilor întreprinse cu scopul 
implementării T.Q.M. şi T.P.M. în firmele româneşti . 
Participarea oricărui angajat care îşi manifestă dorinţa în 
cadrul echipelor este un alt factor motivant , care 
determină dezvoltarea relaţiilor interpersonale , dar şi a 
comunicării organizaţionale . 

 
3.Studiu de caz : Introducerea T.P.M. la 

S.C.SEKAM PROD S.R.L. 
 
Aparent , implementarea T.P.M.este dificilă şi de 

lungă durată . Fiecare organizaţie are specificul ei , ceea 
ce determină anumite diferenţe în procesul 
implementării acestui concept . Cheia succesului 
iniţiativei asigurării T.P.M. constă în implicarea tuturor 
angajaţilor,şi in maximizarea şi comunicarea rezultatelor 

discrepancies between projected and actual 
speed of the equipment.   
c.defects : defects in the production process 
and/or drop of production 
 

 A strategic plan intended relevant , focused on 
client satisfaction , includes as mandatory component 
T.P.M. , wich is a long term process , with constant 
action , wich aims at maximum utilization of skills 
and abilities of all employees.   

A condition for obtaining good results by 
implementing T.P.M. is management team 
involvement . The role of this team is to develop the 
process of general implementation strategy 
encouraging : the affirmation of creativity , of the 
values of the organization , organizational 
comunication , continuing education of staff through 
training , motivation and recognition of the results 
obtained in the company . 

T.P.M. produces a cultural change in most 
organizations , being vital that its implemented based 
on a plan that takes into account all the effects on 
emplyees and teams . 

 
 By implementing T.P.M. in S.C.SEKAM 

PROD S.R.L. , were identified eight main reasons 
for obtaining the success of an organization:  

1 Engaging the management team on long 
term to implement T.P.M. 

2 Continuity, support and significant 
involvement of the management team 

3 Syndicate participation and involvement   
4 Good organizational development and 

training for staff in achieving the 
implementation of T.P.M. 

5 Achievement and application of realistic 
studies on specific aspects of T.P.M 

6 Appropriate development of implementation 
plans  

7 Developing a new strategy , involving all 
staff , on increasing equipment use 
efficiency  

8 Recognition of achievements and 
continuous development 

 All the reasons presented demonstrate the 
vialbility of actions taken to implement T.Q.M. and 
T.P.M. in Romanian companies . The participation of 
any employee who expresses a desire in the teams is 
another motivating factor that determins the 
development of interpersonal relations and 
organizational communication. 

 
3.Case study : Introducing T.P.M. to 

S.C.SEKAM PROD S.R.L. 
 
Apparently , implementing T.P.M. is difficult 

and lenghty. Each organization has its specificity , 
resulting in some differencies in the procces of 
implementing this concept. The key to the succes of 
T.P.M. is to ensure involvement of all employees , 
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obţinute . 
S.C.SEKAM PROD S.R.L. este o societate 

privată înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului din 
judeţul Gorj. Principala activitate a societăţii este 
prelucrarea şi industrializarea laptelui, activitate 
desfăşurată în fabrica propie, situată în localitatea 
Novaci , judeţul Gorj , fabrica fiind dotată cu utilaje şi 
instalaţii moderne , care întrunesc condiţiile impuse de 
către Comunitatea Europeană din punctul de vedere al 
calităţii .  

Pentru a satisface exigenţele sporite ale 
consumatorilor , firma şi-a diversificat gama de produse 
, iar pentru produsul principal , laptele de consum , care 
pâna nu demult era ambalat la pungă , s-a dotat cu o 
instalaţie de ambalat la sticle de plastic , mai 
aspectuoase , mai rezistente şi mai igienice . Această 
schimbare , a presupus un nou şi consistent efort 
financiar din partea firmei .  

Aceasta a condus însă la diminuarea profitului , 
ceea ce a impus aplicarea unor măsuri concentrate de 
reducere a costurilor şi de eficintizare a activităţii , 
printre care şi aceea de introducere a T.P.M , adică a 
unui program coerent prin care s-au 
urmărit:maximizarea eficacităţii globale a 
echipamentelor , utilajelor , maşinilor şi instalaţiilor 
productive din dotarea întreprinderii , introducerea unui 
sistem de întreţinere preventivă pentru întreaga durată de 
viată a echipamentelor , implementarea prin colaborarea 
mai multor departamente din cadrul întreprinderii 
(proiectare , fabricaţie, asigurarea calităţii şi întreţinere) 
a acestui sistem , antrenarea şi implicarea întregului 
personal în aceste acţiuni începând cu managerii de vârf 
şi terminând cu simpli muncitori, promovarea întreţinerii 
preventive a utilajelor , maşinilor şi echipamentelor prin 
managementul motivaţiei . 

La elaborarea programului de implementare a 
T.P.M. în cadrul S.C.SEKAM PROD S.R.L. s-a pornit 
de la analiza oportunităţilor existente , realizându-se o 
evaluare a culturii organizaţionale (slab dezvoltate , 
aproape inexistentă) , a performanţelor echipamentelor 
(deosebit de performante , plasate din punct de vedere 
calitativ la nivel mondial) , a condiţiilor de lucru (foarte 
bune) , a personalului (în general cu nivel de calificare 
mediu) , a rezultatelor obţinute până în acel moment în 
domeniul asigurării mentenanţei , încercându-se a se 
determina factorii de influenţă şi componentele 
costurilor şi a beneficiilor. 

Pe baza rezultatelor obţinute în urma acestei 
analize , corelate cu misiunea , filozofia , strategia şi 
politicile generale ale societăţii comerciale s-au 
dezvoltat viziunea , strategia şi politicile T.P.M. , 
conturându-se obiectivele urmărite prin implementarea 
programului . 

Prin conceperea programului de implementare a 
T.P.M. s-a urmărit  şi realizarea următoarelor obiective :  

a. Reducerea substanţială a costurilor de producţie şi 
a numărului de angajaţi implicaţi în activităţi de reglare , 
întreţinere şi service ; 

b. Crearea unor valori care să ducă la apariţia unei 
adevărate culturi privind T.Q.M. şi T.P.M; 

and maximization and comunication of the obtained 
results .    

 S.C.SEKAM PROD S.R.L. is a private 
company registered in the Trade Register of the Gorj 
county. Company`s main activity is processing and 
industrialising milk , activity carried in own factory , 
located in Novaci town , county Gorj , factory being 
equipped with modern tools and machinery , that 
meet the conditions imposed by the European 
Community in terms of quality.   

To meet the growing demands of cosumers , 
the company diversified its product range , and for 
the main product , drinking milk , wich until recently 
was packed in bags , it was equipped with a 
packaging plant in plastic bottles , better looking , 
stronger and more hygienic . This change required a 
new and substantial financial effort from the 
company .  

This led to lower profits which required the 
application of focused measures to reduce costs and 
improve activity , including the introduction of 
T.P.M. , meaning a coherent program that seeks to: 
maximize overall effectiveness of equipment , tools, 
machinery and installations of the company , 
introduction of a preventive maintenance system for 
the equipment's lifetime , implementing the 
colaboration of severall departaments of the 
company (design, manufacturing, quality assurance 
and maintenance) of this system, training and 
involving all staff in these actions from top 
mangement to simple workers, promotion of 
preventive maintenance of machinery nd equipment 
through motivational management. 

In developing the program T.P.M. 
implementation in S.C.SEKAM PROD S.R.L. , was 
started from analyzing existing opportunities , 
making an evaluation of the organizational culture 
(weak , almost nonexistent) , equipment performance 
(world class in terms of quality), working conditions 
(very good), staff (generally the average skill level), 
the results obtained so far in ensuring maintenance , 
trying to determine the influencing factors, 
components, costs and benefits.   

Based on the results of this analysis, coupled 
with the mission , philosophy, stategy and general 
policies of the company have developed the vision, 
strategy and T.P.M. policies, outlining the objectives 
of the program implementation .  

 Through the desing of T.P.M. implementation 
program wad aimed and the achiement of the 
following objectives: 

a. Substantial reduction in production 
costs and number of emloyees involved 
in the adjustment, maintenance and 
service activities; 

b. The creation of values that give life to a 
true culture of T.Q.M. and T.P.M 

c. Analysis , correction and development 
of the obtained results from T.P.M. 
implementation; 
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c. Analiza , acţiuni de corecţie şi dezvoltare a 
rezultatelor obţinute în urma implementării T.P.M. ; 

d. Formarea profesională a angajaţilor şi sprijinirea 
lor în implementarea T.P.M. prin crearea unor colective 
care să promoveze acest concept ; 

e. Îmbunătăţirea eficacităţii fiecărei componente a 
echipamntelor , dezvoltarea unui program general pentru 
creşterea mentenabilităţii ; 

f. Conceperea pentru fiecare utilaj , maşină sau 
echipament a unui program de reparaţii şi intervenţii 
preventiv-planificate; 

g. Coordonarea îmbunătăţirii pregătirii angajaţilor 
pentru creşterea nivelului calităţii intervenţiilor prin 
dezvoltarea deprinderilor şi atitudinilor specifice T.P.M.; 

h. Examinarea atitudinii şi a rolului angajaţilor în 
implementarea T.P.M.; 

i. Îmbunătăţirea continuă a T.P.M. 
Odată cu conceperea programului de implemetare 

a T.P.M. a fost stabilit personalul implicat . O condiţie în 
obţinerea unor rezultate deosebite prin implementarea 
T.P.M. în cadrul S.C.SEKAM PROD S.R.L. a fost 
implicarea echipei manageriale , care a determinat din 
partea celorlalţi angajaţi afirmarea creativităţii în găsirea 
de diverse soluţii viabile şi aplicarea lor responsabilă în 
procesul de producţie , acţiuni de dezvoltare a 
comunicării interne organizaţionale , formarea continuă 
a personalului prin pregătire şi instruire ca sursă de 
motivare neutilizată anterior. 

Programul implementării T.P.M. a urmărit 
maximizarea eficacităţii echipamentelor din dotare , 
prelungirea ciclurilor de viaţă ale acestora , implicarea 
tuturor departamentelor organizaţiei in planificarea , 
proiectarea , producerea , exploatarea , întreţinerea , 
repararea maşinilor şi utilajelor şi implicarea activă a 
tuturor angajaţilor .  

Un accent deosebit s-a pus pe formarea 
profesională a angajaţilor şi crearea unor colective care 
să promoveze conceptul T.P.M.. S-au organizat în cadrul 
societăţii o serie de cursuri de specializare atât în 
domeniul tehnic şi tehnologic , operatorii fiind în final 
capabili să execute aproape 70% din acţiunile de 
mentenanţă preventivă şi corectivă la echipamentele pe 
care le exploatează , cât şi în cel al formării unei culturi 
organizaţionale bine definite şi unanim respectate . 
Numărul redus de angajaţi a favorizat obţinerea unor 
rezultate foarte bune . 

 S-a dezvoltat şi implementat atât un program 
special pentru departamentul de întreţinere şi reparaţii , 
cât şi un program de reparaţii si intervenţii preventiv-
palnificate pentru fiecare echipament , maşină , utilaj sau 
instalaţie productivă . S-au creat echipe operaţionale din 
care fac parte atât reprezentanţi ai top managementului , 
membrii ai echipelor de intervenţii şi reparaţii , cât şi 
simpli utilizatori ai echipamentelor , cu scopul declarat 
de a promova calitatea , siguranţa în funcţionare a 
maşinilor şi instalaţiilor şi nu în ultimul rând reducerea 
costurilor şi a pierderilor . 

T.P.M. a contribuit la constituirea unui 
parteneriat , generând echipe formate din membrii ale 
ambelor colective şi echipe unite între manageri şi 

d. Training of employees and support 
them in implementing T.P.M. by 
creating a collective that promotes the 
concept;  

e. Improve the effectiveness of each 
component of the equipment , the 
development of an overall program to 
improve maintainability; 

f. Design for each machine or equipment 
a program of repairs and interventions 
pre-planned ; 

g. Coordination in improving the 
employee training in increasing 
interventions quality by developing 
skills and attitudes specific to T.P.M.; 

h. Consideration of attitude and role in 
implementing T.P.M.; 

i. Continuous improvement of T.P.M. 
 The involved personnel was selected once with 

the design of the T.P.M. implementation program. A 
condition for obtaining good results by implementing 
T.P.M. in S.C.SEKAM PROD S.R.L. was the 
involment of the management team , which 
determined from the other employes the affirmation 
of creativity of fonding various viable solutions and 
responsably applying them to the production process 
, internal organizational communication actions , 
continuous training of the staff as a motivational 
source unused in the past. 

Implementation of T.P.M. program aimed at 
maximizing equipment effectiveness, extending their 
life cycles, involving all departments of the 
organization in planning, design, production, 
operation, maintenance, repair machinery and the 
active involvement of all employees.  

 
Particular emphasis wad placed on training 

employees and creating collectives that will promote 
the T.P.M. concept. Were held in the company a 
series of courses in both technical expertise and 
technology, operators are finally able to execute 70% 
of preventive and corrective maintenance actions for 
the operated equipment, as in establishing an 
organizational culture well defined and widely 
respected. The small number of emplyees favored 
the obtaining of very good results.  

 
 It developed and implemented a special program 

for both maintenance and repair department and a 
program of pre-planned repairs and interventions for 
each piece of equipment, machinery or plant. 
Operational teams have been created composed out 
of both top management representatives, members of 
intervention and repair teams and ordinary users , 
with the stated aim to promote quality safe operation 
of machinery and equipment and last but not least to 
reduce costs and losses. 

 
T.P.M. contributed to the establisment of a 

partnership creating teams consisting members of 
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angajaţii direct implicaţi în procesul de producţie şi 
întreţinere , ceea ce a produs o schimbare culturală 
majoră în cadrul organizaţiei . 

În urma implementării T.P.M. şi T.Q.M., 
rezultatele obţinute au fost evaluate din patru puncte de 
vedere : dezvoltarea unei culturi în domeniul calităţii ; 
realizarea obiectivelor strategice ; dezvoltarea 
produsului şi procesului de conducere ; reacţia 
principalilior clienţi .  

 Aceste evaluări au permis compararea 
rezultatelor obţinute cu cele zece standarde calitative 
prezentate în figura 1. Pentru fiecare dintre aceste 
standarde se alocă un punctaj cuprins între 1 si 100 . 
Punctajul maxim ce poate fi obţinut este de 1000 de 
puncte . În cazul S.C.SEKAM PROD S.R.L. , în urma 
prelucrării rezultatelor unor chestionare şi interviuri s-au 
obţinut următoarele valori : 

 
 

1. Orientarea spre concurenţă 76puncte 
2. Produse şi servicii 73 puncte 
3. Procese şi proceduri 88 puncte 
4. Parteneriat cu furnizorii 54 puncte 
5. Planificarea calităţii totale 90 puncte 
6. Implementare standarde 
competitive 

83 puncte 

7. Mangement şi leadership 79 puncte 
8. Implicarea angajaţilor 76 puncte 
9. Orientarea spre clienţi 69 puncte 
10. Tehnologii de calitate 93 puncte 
11. TOTAL: 776 puncte  

both collective and unified teams between managers 
and employees directly involved in the production 
and maintenance process, wich caused a major 
cultural change within the organization .    

Following the implementation of T.P.M. and 
T.Q.M., the results were evaluated in four ways : 
developing of a culture in quality field, achievement 
of strategic objectives, product development and 
leadership process, main customer response .   

These assessments allowed the comparison of the 
results with the ten quality standards presented in 
Figure 1. For each of these standards is assigned a 
score between 1 and 100 . The maximimun score that 
can be achieved is 1000 points. In S.C.SEKAM 
PROD S.R.L. case , after processing the results of 
questionnaires and interviews were obtained the 
following values : 

 
 

 
1. Competition orientation  76 points 
2.  Products and services  73 points 
3.  Processes and procedures  88 points 
4.  Partnership with suppliers  54 points 
5.  Total Quality Plan  90 points 
6.  Implementing competitive 

standards  
83 points 

7. Management and leadership 79 points 
8.  Employee Involvement  76 points 
9.  Customer orientation  69 points 
10.  Quality Technology  93 points 

TOTAL:  776 points  

  
 
 
        Fig.1 Standarde ale managementului calităţii / Quality management standards 
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Din analiza celor zece standarde s-au desprins 
următoarele acţiuni necesare în cadrul societăţii 
S.C.SEKAM PROD S.R.L. : 

� promovarea unor acţiuni spefice care să 
determine anumite comportamente ale 
angajaţilor organizaţiilor pentru realizarea 
obiectivelor strategice ; 

� continuarea implementării componentelor 
managementului calităţii şi implicarea 
personalului  

 
      4.Concluzii  
 

 Rezultatele obţinute pe baza cercetării confirmă 
existenta în cadrul organizaţiei a unui sistem de 
organizare a calităţii bine dezvoltat. Există însă 
suficiente rezerve pentru îmbunătăţirea rezultatelor 
organizaţiei , mai ales la „parteneriatul cu furnizorii” şi 
„orientarea spre clienţi” , în timp ce aceste chestionare şi 
interviuri pot fi repetate pentru a identifica anumite 
îmbunătăţiri , respectiv unele restanţe.  

Pentru crearea unei adevărate culturi 
organizaţionale privind calitatea trebuie dezvoltate în 
continuare : managementul şi leadership-ul 
organizaţional; implicarea tutturor angajaţilor ; 
orientarea spre nevoile clienţilor ; tehnologiile de 
calitate.  

Întreaga echipă implicată în implementarea 
T.P.M. a apreciat demersul propriu-zis ca necesar şi cu 
rezultate semnificative. Implicarea angajaţilor în această 
acţiune deosebit de importantă pentru organizaţie a fost 
deosebit de motivantă şi a determinat o angajare totală a 
acestora.   

Abordarea procesuală în cadrul S.C.SEKAM 
S.R.L. având la bază modelul propus de standardul ISO 
9001/2000 a pus în evidenţă importanţa : necesităţii de a 
lua în considerare procesele în funcţie de valoarea 
adăugată; îmbunătăţirii continue a proceselor bazată pe 
măsurarea obiectivă şi a obţinerii rezultatelor privind 
performanţa realizată .  

S.C.SEKAM PROD S.R.L. dezvoltă în prezent 
sistemul său de managemt al calităţii în conformitate cu 
standardul de referinţă ISO 9001/2000 . Acest sistem de 
management vizează să asigure punerea sistematică în 
aplicare a misiunii , a valorilor fundamentale , a 
principiilor directoare şi a politicii organizaţiei. 
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From the analysis of the ten standards we 
have the following actions needed in S.C.SEKAM 
PROD S.R.L. :  

� promotion of specific activities that 
determine certain behaviors of employees 
of the organizations to achieve strategic 
objectives ; 

� continued implementation of quality 
management components and employee 
involvement 

 
     4.Opinions  
 

  The results obtained based on the research 
confirm the existence in the organization of a quality 
organization system well developed. There is 
sufficient room for improving the organization , 
especially in „partnership with suppliers” and 
„customer orientation”, while these questionnaires 
and interviews can be repeated to identify specific 
improvements , regarding some arreas.  

In order to create true organizational cultures 
regarding quality the following need further 
developing : organizational management and 
leadership; involvement of all the employees; 
orientation towards customer needs; quality 
technology.  

The entire team involved in implementing 
T.P.M. appreciated the approach itself as necessary 
and with significant results. Employee involvement 
in this very important action for the organization was 
highly motivating and determined their total 
engagement.  

The procedural approach in S.C.SEKAM 
S.R.L. based on the model proposed by ISO 
9001/2000 standard highlighted the importance of: 
the need to take into account the processes 
depending on the value added; continuous 
improvement of processes based on objective 
measurement and obtaining results on achieved 
performance.  

S.C.SEKAM PROD S.RL. is currently 
developing its own quality management system that 
complies with the refernece standard ISO 9001/2000. 
This management system aims to ensure systematic 
implementation of the mission, core values, guiding 
principles and the organization`s policy. 
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