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O istorie de peste 100 de ani

• Înfiinţată în 1904: Rafinaria Româno-Americană
• Din 1998 parte a grupului Lukoil
• Capacitate de rafinare: 2,4 mil. tone/an
• Nelson Complexity Index: 10
• 570 mil. USD investitii 2005-2015
• Peste 120 mil. USD investiţii de mediu

Priorităţi în evaluarea serviciilor
• Siguranţa oamenilor şi a mediului
• Fiabilitatea
• Eficienţa energetică
• Tehnologiile performante
• Competitivitatea economică



Despre CEMS Grup

Divizii Construcţii civile Industrie

Medii de lucru Normal (safe area)
Zone cu risc de explozie

(EX)
Alte zone cu medii

specifice

Instalatii
electrice jt, mt

Tablouri
electrice

Automatizări şi 
instrumentaţie

Curenţi slabi HVAC
Motoare
electrice

Engineering ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Execuţie
proiecte

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Producţie ✔

Mentenanţă ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exploatare ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Suport IT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Achiziții de servicii versus achiziții de produse

• Ponderea serviciilor în total achiziții este în creștere în cadrul companiilor

• Personalul din departamentele de achiziții nu este de regulă specializat în achiziții de servicii, urmând aceleași 
proceduri ca în cazul achizițiilor de bunuri

• Personalul care beneficiază direct de servicii trebuie instruit privind definirea nevoilor, așteptările și modul de 
evaluare a furnizorilor de servicii

• Furnizorii nu pot asigura servicii identice, iar procesul de selecție este mai complex decât în cazul bunurilor

• Serviciile complexe implică o documentație mult mai consistentă în comparație cu achizițiile de bunuri

• Achiziția unor servicii poate presupune inclusiv evaluarea compatibilității de nivel tehnologic, infrastructură IT 
etc.

• Decizii precum externalizarea unor funcții suport implică o analiză riguroasă a riscurilor

• Criteriul exclusiv „prețul cel mai mic” nu este aproape niciodată aplicabil



Industrie 4.0: Cyber-physical systems

Sursa: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-44/13_sol_11950.pdf

Smart business    =
Smart health + Smart mobility +......+ Smart Services

Smart industry

Smart industry    =
Innovation 4.0 + Industry 4.0 + Economy 4.0

Internet of Things (IoT)

Energy
• Smart grid
• Smart city

Industry 4.0 
• Cyber-physical systems
• Internet of Things (IoT)
• Big data
• Cloud computing
• Robotics
• Artificial – intelligence based systems

Start date

TODAY 

Industrial Internet of Things (IIoT)
• Machine learning
• Big data technology
• Harness the sensor data
• Machine to machine (M2M) communication
• Automation technology

IIoT impact
• Quality control
• Sustainable and green practices 
• Supply chain traceability 
• Overall supply chain efficiency
• New risks to be addressed



Rolul furnizorilor de servicii în asigurarea tranziţiei

• 44,9% dintre companiile chestionate estimau că
IIoT va avea un impact mare sau critic asupra 
activităţii lor în următorii 5 ani

• 54,8% au o strategie privind adoptarea IIoT, cel 
puţin la nivel informal

• 21,9% au identificat aplicaţii şi au pregătit sau 
derulează programe de investiţii

• Printre provocări se numară cu ponderi aproximativ 
egale lipsa resurselor umane calificate, sursele de 
finanţare, dezvoltarea de soluţii, susţinerea top 
managementului

• Principalele riscuri identificate sunt cele legate de 
securitate şi întelegerea conceptului

• Nicio companie nu îşi propune o tranziție            in-
house; principalele aşteptări se îndreaptă spre 
furnizorii de tehnologie: furnizori de infrastructură 
IT, producători de componente precum senzori, 
integratori de sistem, furnizori de soluţii software

• Aşteptările sunt ca furnizorii de tehnologie să 
testeze soluţii inovative şi să asiste companiile 
interesate să îşi evalueze oportunităţile şi să 
gestioneze riscurile

Sondaj smartindustry.com, mai 2015:



Definirea serviciului: Ce dorea de fapt clientul?

Cum a explicat 
clientul 

Ce a înteles
managerul de 
proiect

Ce au instalat
cei de la 
operații 

Etape critice în derularea achizițiilor de servicii:
• Definirea în detaliu a serviciului și a obiectivelor privind achiziția

• Optimizarea comunicării între beneficiari finali ai serviciilor și departamentul de achiziții

• Stabilirea instrumentelor de evaluare a rezultatelor și comunicarea acestora intern și către furnizor 
(what gets measured, gets done)

• Asigurarea că toate parțile au înteles clar termenii și obiectivele achiziției de servicii

Ce vroia de fapt
clientul



Criterii de selecție

Criterii clasice

• Preț

• Certificări

• Experiența similară

Noi exigențe

• Model de management al proceselor

• Compatibilitatea sistemelor IT

• Corelarea privind filosofia de 
dezvoltare

• Nivelul tehnologic al furnizorului



Studiu de caz: serviciile de mentenanță (MRO)

IIoT (Industrial Internet of Things) 
anunţă o nouă revoluţie în modelarea 
proceselor de producţie şi mentenanţă



Elemente considerate în definirea proceselor de 
mentenanță



Accent pe prevenţie

Mentenanţă
predictivă

Mentenanţă
preventivă

Mentenanţă
corectivă

Mentenanţă
reactivă

Mentenanţa preventivă şi predictivă
sunt susţinute de instrumente avansate
de diagnostic, în funcţie de criticitatea unui
echipament mergând până la monitorizarea
permanentă.

Avarii grave care ar putea opri producţia
pentru mult timp pot fi anticipate, spre
exemplu riscul iminent de defectare a unui
cablu sau motor.

Aceste instrumente sunt cu atât mai utile în 
capacităţile industriale/elementele de 
infrastructură foarte vechi, a căror înlocuire
implică investiţii semnificative şi timp, dar
menţinerea lor în funcţiune este critică
pentru ansamblul pe care îl deservesc.



Componenta IT&C

Instrumente IT&C existente
• Oracle Asset Lifecycle Management – aplicaţie dedicată pentru managementul proceselor de 

mentenanţă
• Oracle Primavera – aplicație dedicată pentru managementul proiectelor
• Terminale mobile, instrumente pentru comunicare audio-video, pentru zone safe şi cu risc de 

explozie
• Accesul personalului din site la date tehnice, istoricul echipamentului, disponibilitatea pieselor

de schimb etc., permite o decizie rapidă
• Sisteme SCADA
• Aplicatii ERP
• Sisteme de monitorizare continuă cu transmiterea datelor la distanță

Pasul următor
• Integrarea într-un sistem unitar pe masură ce protocoalele de comunicare se uniformizează
• Procesarea automată a datelor colectate direct de la echipamente sau de la operatori
• Automatizarea proceselor de intervenție, reducerea timpului de intervenție și a riscurilor de 

eroare umană



Instrumente de analiză

• Life Cycle Assessment

• Root Cause Analysis: proceduri de investigare avansată a defecțiunilor

• Risk-Based Asset Management: clasificare pe grade de criticitate

• Mentenanță predictivă: introducerea rezultatelor controlului nedestructiv (ultrasunete, raze X, 

analiza vibrațiilor, termografie etc.) într-un sistem de analiză



Concluzii

• Industria globală se află în plin proces de tranziție spre ceea ce numim Industrie 4.0

• Adoptarea unor instrumente precum IIoT se așteaptă să aducă progrese majore în termeni 
de productivitate și calitate

• Companiile își definesc formal sau informal propriile strategii de tranziție pentru a se adapta 
la exigențele pieței

• Furnizorii de tehnologie sunt văzuți ca principalul suport pentru implementarea noilor soluții

• Majoritatea companiilor dispun deja de elemente specifice, este nevoie doar de integrare 
într-un sistem coerent

• Procesul de achiziționare a serviciilor complexe și selecția furnizorilor de tehnologie 
trebuie să țina cont de capacitatea acestora de a fi un partener de încredere într-o 
perioadă de transformări rapide



Vă mulțumesc!
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