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Activitățile de management și mentenanță 
profesională a activelor se dezvoltă din ce în 
ce mai mult ca discipline de sine stătătoare, a 
căror importanță crește de la an la an. O serie 
de organizații și asociații ale profesioniștilor în 

domeniu, având ca obiectiv declarat definirea și implementarea 
standardelor acestei activități, activează peste tot în lume.

La nivel mondial, abordarea acestui tip de inițiativă colaborativă, 
în vederea schimbului de experiență și bune practici în domeniu, 
are deja o tradiție de câteva decenii.

Odată cu constituirea Societații Române de Mentenanță în anul 
2011, ca o asociație nonprofit, a cărei scop este îmbunătățirea 
activității de mentenanță în beneficiul cetățenilor din România, 
al companiilor private și de stat, intrăm practic în marea familie 
a asociațiilor naționale a profesioniștilor din domeniu.

Managementul și mentenanța profesionistă a activelor, cum 
ar fi instalațiile, echipamentele, dispozitivele, clădirile și 
alte elemente din infrastructură, cresc fiabilitatea și măresc 
nivelul de sigurantă  aducând o contribuție majoră la creșterea 
eficienței, la siguranța oamenilor și a mediului și, nu în ultimul 
rând, la creșterea nivelului de trai.

Deși importanța activitații de mentenanță este unanim 
recunoscută, adesea ea este percepută ca un centru de cost, 
nu ca un contributor direct la creșterea valorii adăugate,  a 
eficienței și, în final, a profitului.

Dorim ca alături de dumneavoastră să contribuim la o schimbare 
de cultură și atitudine, atât la nivelul factorilor de decizie din 
cadrul companiilor de pe piața românească, cât și la nivelul 
administrației locale și de stat.

Misiunea principală a Societații Române de Mentenanță este de 
a dezvolta  pentru  membrii săi, clienții acestora, corpul didactic 
de specialitate din Romania, o platformă deschisă de întâlnire, 
în vederea schimbului liber de informații, expertiză și bune 
practici în domeniu.

Societatea își propune să consolideze și să promoveze  ca profesii 
managementul și mentenanța activelor ca profesie în societatea 
românească, prin educarea tinerei generații și specializarea 
continua a lucrătorilor în industrie, promovarea modelelor 
de leaderi, a oportunitaților de dezvoltare, recunoașterea 
excelenței în industrie, dezvoltarea continuă a standardelor în 
îndustrie și lobby guvernamental.

Iată pe scurt câteva dintre obiectivele pe care Societatea 
Româna de Mentenanță înțelege sa le definească în vederea 
atingerii scopului său statutar:

1) Dezvoltarea unei baze de date centralizate a tuturor
companiilor care activeaza în piața româneasca și care
iși desfășoara activitatea în acest domeniu sau domenii
colaterale acestuia; CONNECT

2) Încurajarea și promovarea în rândul membrilor
asociației a schimburilor de informații, de experiență,
idei și cunostiințe privind metode, procese, tehnici și
tehnologie cu privire la managementul și mentenanța
activelor; SHARE

3) Colectarea, coordonarea și difuzarea de date, idei
și cunostiințe, metode și tehnici prin orice mijloace
adecvate, în scopul îmbunătățirii eficienței activității;
SHARE

4) Organizarea de cursuri de specializare, conferințe,
seminarii, expoziții, alte evenimente, vizite la
companiile din domeniu din România și din strainătate;
GROW/CONNECT/SHARE

5) Înfințarea și gestionarea unui sistem de certificare în
domeniul managementului și mentenanței activelor
din România; GROW

6) Fundamentarea și dezvoltarea unor specificații și
standarde comune pentru întreținerea și gestionarea
activelor, având la bază cele mai bune practici în
domeniu; GROW

7) Încurajarea tinerilor pentru a alege o carieră în această
industrie și susținerea lor pentru gasirea unui loc de
muncă; GROW

8) Stimularea inovației și participarea activă în scopul
dezvoltării și cercetarii românești în acest domeniu;
CONTRIBUTE

9) Susținerea continuă și încurajarea companiilor din
acest sector pentru dezvoltarea propriilor programe
de formare profesională; GROW

10) Stabilirea relațiilor cu alte asociații relevante și agenți
economici din România și din străinătate, în vederea
integrării în organizații internaționale, care includ
entități cu același scop sau un scop similar celui al
organizației; CONNECT

11) Susținerea  constantă a necesității creșterii gradului
de responsabilizare a tuturor companiilor membre, în
legătură cu implementarea și respectarea normelor
de sănătate și securitate în muncă, contribuind la



efortul acestora prin toate materialele și acțiunile sale; 
CONTRIBUTE

12) Dezvoltarea unor programe prin care să încurajeze
în mod constant, pe toți membrii săi, sa se implice 
în protecția continua a mediului înconjurător; 
CONTRIBUTE

13) Promovarea constantă a  standardelor de conformitate
a integrității, echității și transparenței în afaceri la
nivelul sectorului privat, cât și a administrației centrale
și locale; CONTRIBUTE

14) Construcția unei platforme de dialog între companiile
de management și mentenanță a activelor din Romania,
societatea civilă și reprezentanții autorităților centrale
și locale. CONNECT

15) Să reprezinte comunitatea română de mentenanță
ca purtător de cuvânt la nivel național, regional și
internațional. CONTRIBUTE

Activitatea reprezentanților comunitații române de management 
și mentenanță a activelor este prezentă în majoritatea 
domeniilor de activitate economică, fiind contributori direcți la 
dezvoltarea României.

Gruparea acestora în jurul Societății Române de Mentenanță 
(SRM) poate genera recunoașterea la justa valoare a contribuției 
acestei industrii la nivelul întregii societăți românești, dar și 
îmbunătățirea directă a calității vieții la nivelul fiecărui cetățean.

Societatea Română de Mentenanță (SRM) iși propune să se 
constituie pentru membrii săi în vector pozitiv de imagine și 
lobby pentru interesele industriei, de militant activ pentru 
recunoașterea importanței și rolului acestei comunități în 
România și a valorii specialiștilor săi pe plan internațional.



Maintenance and Asset Management activities 
are developing as stand alone disciplines, 
with growing importance year by year. 
Professional associations and organizations 
gathering maintenance professionals are active 

throughout the world, having common goals of defining and 
implementing standards applicable to the above mentioned 
disciplines.

Worldwide, this kind of collaborative method has a tradition of 
few decades, with the purpose of sharing experience and best 
practices.

Now that the Romanian Maintenance Society has been 
established in 2011, as a non profit organization, with the 
purpose of improving maintenance activities towards the 
benefit of Romanian citizens, as well as of private and state 
owned companies, we now enter the great family of national 
maintenance professionals associations.

High Quality Maintenance and Asset Management of plants, 
equipment, buildings and other infrastructure items, lead to 
significant increase in reliability and safety, thus contributing to 
efficiency improvement, environmental protection and, last but 
not least, to a better living standard.

Although the importance of maintenance activity is generally 
recognized, often it is perceived as a cost center, instead of a 
direct contributor to added value, to efficiency and after all, to 
profit. 

Together with you, we would like to drive the change of both 
culture and attitude of decision taking factors, within companies 
present in Romania, as well as within local and state authorities.

Main mission of Romanian Maintenance Society is the 
development of an open platform for freely exchanging 
information, expertise and best practices between it’s members, 
clients and professional education professionals, in the field of 
maintenance.

The association will strengthen and promote both maintenance 
and asset management as professions, by educating new 
generations and by constantly improving the skills of those 
already active in the industry, by promoting leadership and 
development opportunities, by recognizing excellency and 
by constantly improving the industry standards, as well as by 
lobbying all those mentioned before in front of state authorities.

In short, the Romanian Maintenance Society has defined a list of 
targets to be reached in order to fulfill it’s statutory objectives:

1) Development of a central database with all the
companies active in this market or collateral, present
in Romania; CONNECT

2) Encouraging and promoting information exchange
between it’s members about their experience, ideas
and know-how about methods, processes, techniques
and technologies for maintenance and asset
management; SHARE

3) Gathering, managing and distributing information,
ideas and know-how, methods and techniques, by
appropriate means, with the purpose of improving
activity efficiency; SHARE

4) Organizing training sessions, conferences, seminaries,
exhibitions and other events, visits to companies
active in Romania or abroad; GROW/CONNECT/SHARE

5) Set-up and management of a professional certification
system in the field of maintenance and asset
management; GROW

6) Set-up and development of common standards and
specifications for maintenance and asset management
activities, based on best practices; GROW

7) Encouraging young generations to chose a carrier in
this industry, supporting them in finding suitable jobs;
GROW

8) Supporting innovation, active participation in research
and development in this field; CONTRIBUTE

9) Supporting and encouraging the players in this field
to develop their own professional training programs;
GROW

10) Connecting with other relevant associations and
companies from Romania and abroad, in order to
integrate within international bodies that include
entities having identical or similar purpose; CONNECT

11) Constant support in increasing the responsibility of
its members with regard to implementation of HSE
regulations, contributing to that with it’s actions and
materials; CONTRIBUTE

12) Developing programs aimed to encourage it’s
members to get constantly involved in environmental 
protection activities; CONTRIBUTE

13) Always promoting compliancy with the highest
standards of integrity, equal opportunities and rights,
as well as complete transparency in both private
business and public services; CONTRIBUTE

14) Becoming a dialog enabling platform between
companies active in maintenance and asset
management, civil society and local and central
authorities; CONNECT

15) Becoming the spokesperson active on national,
regional and international levels in the name of
Romanian maintenance professionals community;
CONTRIBUTE

The activity of maintenance and asset management 
professionals can be seen in most industry areas, they are direct 
contributors to the economic development of Romania.

Gathering them around the Romanian Maintenance Society 
(RMS) will ensure the recognition of this industry’s true value 
by entire Romanian society, but will also lead to improved living 
standard of every Romanian citizen.

Romanian Maintenance Society (RMS) wishes to take the lead in 
actively promoting in a positive way the activity of it’s members 
and lobby for the industry’s interests, for the recognition of the 
great importance and role of this community in Romania, as 
well as the value of it’s specialists on a global scale.
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