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Dragi colegi şi colaboratori ROMBAT,
Echipa Editorială

Ne apropiem de sărbătorile de sfârşit de an 2015. Prin definiţie, sărbătorile
sunt un timp de relaxare şi de bucurie alături de cei dragi. Se pune întrebarea:
oare avem de ce ne bucura la ROMBAT? Da, eu cred ca avem motive intemeiate

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, echipa

sa fim mulțumiți, dintre care aș menționa câteva:

editorială dorește să vă încânte cu un nou număr

•

al revistei ROMBAT Time, ediția de Crăciun.

anul precedent, fiind şi o schimbare de trend după ce trei ani succesivi

Suntem onorate că avem din nou ocazia să

În anul 2015 am crescut producţia şi vânzările cu peste 5% faţă de

am scăzut vânzările.

vă încântăm cu ultimele noutăți, să vă prezentăm

• Avem semnale bune de pe teren în ceea ce priveşte calitatea bateriilor

și alți oameni care fac parte din echipa ROMBAT

fabricate în 2014 şi 2015, după incidentele de calitate din 2012 şi 2013.

și să vă arătăm că doar împreună putem reuși,

•

performa și cunoaște succesul.

Capacitatea1, un proiect de 5 milioane euro.

Crăciunul este momentul cel mai bun de

•

În anul 2015 am implementat proiectul de modernizare la formare
Capacitatea 3, deschisă în septembrie 2013, şi-a îmbunătăţit

a ne deschide sufletul pentru a lăsa să intre în

substanţial producţia, lucrând pe trei schimburi şi fiind aproape de ca-

inimile noastre lumina sfântă, de a oferi în dar un

pacitatea proiectată.

gând frumos celor dragi și de a ne reaminti cum

•

este să fii copilul care se bucură de primii fulgi

al firmei, s-a maturizat şi şi-a îmbunătăţit performanţa profesională, prin

de nea, de împodobirea bradului și de mirosul de

calificarea şi integrarea multor tineri angajaţi în anii 2013-2014.

portocală, măr, scorțișoară, cozonac și sărmăluțe.
Această revistă este cadoul nostru pentru
voi, având totodată prilejul de a vă transmite cele
mai călduroase urări de bine, sărbători liniștite și
un an nou fericit și plin de realizări! “

Florina & Andreia

Nu în ultimul rând, colectivul de angajaţi, capitalul cel mai important

Pentru toate aceste realizări mulţumesc lui Dumnezeu, tuturor angajaţilor
şi colaboratorilor ROMBAT.
Vă doresc Sărbători Fericite şi să avem în 2016 un an mai bun!

Director General, Ioan Repede
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ROMBAT News

Noua generație de baterii
SuperEndurance Technology
„Noua generație de baterii SuperEndurance

lucru? Înseamnă că bateriile au acum grătare

Technology reprezintă apogeul experienței noastre

ștanțate, cu ramă pe toate laturile, și tot

acumulată în cei 35 ani de activitate în domeniul

aceste grătare se pastează simultan pe am-

bateriilor auto.

bele fețe.

În urma colaborării cu producătorii de vehicule

Am obținut performanțe electrice ex-

Dacia Renault, Peugeot – Citroen și Nissan, ne-am

celente atestate în laborator și exploatare,

demonstrat că putem aplica sistemul performant al

o îmbunătățire a aderenței pastei la grătar

bateriilor AGM și EFB și la bateriile convenționale,

care duce la o mai mare rezistență la vibrație,

fapt pentru care am reproiectat gama de acumula-

și o durată de viață a bateriilor de 1.5 mai

tori pentru autoturisme.

mare, deci mai multe cicluri de încărcare –

Astfel, pentru a satisface cerințele tot mai

descărcare.”

Viorel Deac
Manager Produs

exigente ale clienților, am schimbat tehnologia de
fabricare și pastare a grătarelor. Ce înseamnă acest

Bannere Web

Catalog de produse
Alex Filip, Dublu Campion Naţional 2WD

Poster

Noua generație de baterii
SuperEndurance
Technology

CATALOG DE
PRODUSE

Bannere Yahoo
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Investiții ROMBAT 2015
Programul de investiţii din ROMBAT este opera colectivă
a conducerii societăţii şi corpului tehnic din companie. Pentru anul

3. Proiectul Reabilitare şi Modernizare Capacitatea 2 – producţie
a fost finalizat în luna august şi a constat în:

2015 s-a luat în considerare necesitatea modernizării unor capacităţi

•

Reabilitarea clădirii interior şi exterior

de producţie cu o tehnologie din anii 1980. De asemenea, s-a urmărit

•

Refacerea instalaţiilor tehnologice

îmbunătăţirea capacităţii de testare baterii în vederea creşterii

•

Refacerea ventilaţiei

calităţii produselor ROMBAT, dar şi mărirea performanţelor siste-

•

Refacere şi/sau creare de spaţii sociale

mului informaţional al societăţii. Pentru micşorarea efortului finan-

•

Reorganizare flux roboţi

ciar în susţinerea programului de investiţii, ROMBAT a găsit ca fiind

•

Vopsire utilaje

4.

Proiectul Extindere Capacitate de Testare Baterii cuprinde

oportună atragerea de fonduri nerambursabile.
OBIECTIVE – Principalele Programe de Investiţii pe anul 2015:
1.

Modernizare Atelier Formare Capacitatea 1 – întocmire

proiect în vederea finanțării
2.

Modernizare Atelier Formare Capacitatea 1 - execuţie

3.

Reabilitare şi Modernizare Capacitatea 2 - execuţie

4.

Extindere Capacitate de Testare Baterii - execuţie

5.

Modernizare Data Center - execuţie

REALIZĂRI
1.

Proiectul Modernizare Atelier Formare Capacitatea 1 a fost

admis la finanţare în luna iunie 2015 din Fonduri Europene, având
drept termen de implementare data de 31.12.2015, iar valoarea
finanţată a fost de 22.149.000 lei, reprezentând peste 5.000.000 euro.
Echipamente proiect:

redresori şi cuve termostatate şi este în faza finală a implementării.
5.

Proiectul Modernizare Data Center este în faza finală a

•

Module Inbatec 7 bucăți inclusiv redresori (24 bucăţi)

implementării şi cuprinde echipamente noi, reorganizări de trasee şi

•

Sistem de transport şi transfer automatizat

reamplasare de echipamente existente.

•

Roboţi industriali (3 bucăţi)

CONCLUZII

•

Instalaţii de testare baterii

•

Camera climatică

bursabile de aproximativ 15.000.000 euro, iar în anul 2015 a mai fost

•

Instalaţie de dedurizare

implementat un program de investiţii de aprox. 5.800.000 euro, din

Până în acest moment, Direcţia Investiţii a atras fonduri neram-

care din fonduri europene peste 2.500.000 euro.
Din punct de vedere al investiţiilor, anul acesta a fost un an greu
din cauza complexităţii lucrărilor, cu termene scurte de achiziţie a utilajelor şi echipamentelor. Dar ce a fost mai greu a trecut, deoarece
proiectele se vor implementa 100%, iar Direcţia Investiţii are satisfacţia că echipa ROMBAT va beneficia de rezultatele acestor eforturi.
Menţionăm că rezultatele implementării proiectului de Modernizare Atelier Formare Capacitatea 1 va duce la următoarele rezultate:
•

Creşterea capacităţii de producţie raportată la aceeaşi

suprafaţă de producţie
•

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin scăderea emisiilor

de aerosoli acizi
2. Proiectul Modernizare Atelier Formare Capacitatea 1 - execuţie
este în faza finală de implementare; toate echipamentele sunt
achiziţionate şi sunt în faza de punere în funcţiune. Din cele 7 module
Inbatec, 3 module pentru bateriile HD sunt puse deja în funcţiune.
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•

Imbunătăţirea condiţiilor de muncă prin folosirea roboţilor

şi conveioarelor în manevrarea bateriilor.

Director Investiţii,
Ing. Ilie Pârvu

ROMBAT News
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ROMBAT susține...

Alex Filip susținut de ROMBAT

ROMBAT a susținut Circuitul de Motociclism Viteză - RoSBK

ROMBAT a asigurat și susținut ENERGIA Festivalului Bicycle Music

ROMBAT a participat la Târgul
EQUIP’ AUTO de la Paris
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ROMBAT a susținut Basm Festival
și Festivalul Usturoiului

ROMBAT a susținut Festivalul Bistrița Folk ediția a XIV-a
și „Cupa Casa EMA la înot” - ediția a V-a

Clienți mulțumiți - 9 -11 ani împreună cu ROMBAT

Domnul Cătălin declară:
„Performanța bateriei ROMBAT pe un Logan din 2004.
Sunt posesorul unui autovehicul Logan din oct. 2004 echipat cu
o baterie ROMBAT. Bateria este originală, nefiind schimbată de
atunci de pe autovehicul. O baterie durează de obicei 3 - 5 ani.
Bateria de pe mașină va împlini 11 ani de folosire și nu dă semne
de oboseală. Vă felicit pentru produsele pe care le fabricați la
Bistrița.”
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Domnul Călin Andrei declară:
„După 9 ani de zile, am schimbat bateria la mașina auto. Cea
mai bună baterie pe care am avut-o. Mersi, ROMBAT”

Time

ROMBAT News

Programul Trade Marketing
Programul Trade Marketing este un proiect ROMBAT care a început în luna mai şi care se va încheia la finele anului 2015. Acest
program a avut drept obiective creşterea vânzărilor de baterii
ROMBAT în magazinele de vânzare cu amănuntul către clientul
final. Programul a inclus realizarea unui Ghid de Vânzări, care cuprinde cele mai importante aspecte ale procesului de vânzare,
precum și cursuri interactive de vânzări, susţinute de o echipă
de traineri profesionişti cu mii de ore de experienţă în domeniu.
De asemenea, la începutul lunii decembrie a avut loc și etapa de
implementare și verificare a cunoștințelor dobândite la cursuri,
etapă derulată în teren de o echipă de clienți misterioși, care i-au
recompensat pe cei care au aplicat cunoștințele însușite.

ID Book
De ce avem nevoie de ID Book ROMBAT? ID Book-ul ROMBAT

În ID Book se regăsesc:

este atât un instrument de implementare a unui sistem de

• Ce înseamnă şi cum se aplică identitatea vizuală ROMBAT.

identitate vizuală unitar, cât și un instrument de promovare a

• Specificaţii tehnice cu privire la culori, forme şi fonturi.

valorilor companiei, oferind, în același timp, coerența și coeziune

• Exemple de folosire a elementelor de identitate vizuală.

brand-ului nostru.
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Ernest Csapo
Proiectare Produse

ROMBAT Interview
de invenţie pentru un capac duplex, care a

care se regăseşte în studiile şi experimen-

fost recunoscut după 5 ani de OSIM ca fiind

tele realizate până în acest moment. Aces-

o noutate pe plan mondial. Din păcate, acest

tea din urmă contribuie şi asigură ca echipa

model nu a putut fi materializat ca un pro-

ROMBAT să fie în topul cercetărilor inova-

dus ROMBAT din cauza faptului că necesita

tive din domeniu.

o tehnologie de prelucrare mecanică şi
SDV-uri care, la ora respectivă, nu erau disponibile în cadrul firmei.
Ce v-a determinat să alegeţi proiectarea?

Ce presupune statutul de şef la
Proiectare?
Poziţia de şef în orice companie
înseamnă o renunţare, ceea ce implică
ca timpul disponibil, energia şi efortul să

Aveam această înclinare încă din timpul

fie date la schimb. Mediul în care un şef

facultăţii unde, începând cu anul II, am par-

lucrează nu este întotdeauna unul prietenos

ticipat la Cercurile Ştiinţifice Studenţeşti din

şi munca acestuia presupune provocări. El

cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, iar

este pilotul chemat să transmită cerinţele,

la sfârşitul studiilor am primit recomandarea

temele colegilor şi să îi îndemne pe aceştia

de a lucra în Proiectare. Din 2009, atunci când

din urmă să obţină rezultate în termenul dat.

Am ajuns la ROMBAT prin intermediul

compartimentul de Proiectare Produse şi

Totodată, munca mea înseamnă experienţă,

unui coleg de la Cercetări şi Proiectări pentru

Tehnologii a fost divizat, am devenit şeful

viziune, o înţelegere a problemei şi dorinţa de

Electrotehnica Bistriţa care, la acea vreme, lucra

echipei de Proiectare şi Dezvoltare Produse.

a contribui la dezvoltarea compartimentului.

Când aţi avut prima oară contact cu
ROMBAT?

în cadrul fabricii. Astfel, am fost anunţat despre organizarea unui concurs pentru un post

Care au fost, după părerea dvs., atuurile
care v-au adus în poziţia de şef?

Ce sfat puteţi da colegilor dumneavoastră din departament?

de inginer la „Acumulatorul Bistriţa”. Doar că,

Părerea mea despre promovarea

Colegii mei, în viziunea mea, sunt

în acel moment, eram angajat în realizarea

profesională era oarecum diferită de ceea

nişte oameni pasionaţi şi profesionişti.

unui contract de cercetare, motiv pentru care

ce am găsit în realitate. Eu îmi imaginam că,

Din acest motiv, sunt momente în care eu

am amânat venirea la ROMBAT cu aproximativ

învăţând toată viaţa şi făcând eforturi de a

am nevoie de sfaturile lor şi nu invers. Dar,

6 luni. Totodată, în anul 1990 eram doctorand

înţelege şi aprofunda un domeniu, voi reuşi

experienţa, istoricul şi dezvoltarea nu pot fi

la Universitatea Tehnică şi doream ca o temă

să fiu stăpân pe situaţie şi să promovez,

predate la minut unei generaţii. Am încercat

începută la Institutul de Cercetări să o pot duce

având, astfel, o satisfacţie.

să îi îndemn să înveţe, să se pregătească,

cât mai aproape de realizare, ceea ce a consti-

Printre paşii care m-au adus în poziţia

dar timpul nu este o resursă de încredere:

tuit încă un motiv pentru care am amânat ve-

în care mă aflu astăzi se numără anul 1999,

în fiecare zi, săptămână, lună apar cerinţe

nirea mea la ROMBAT. În concluzie, angajarea

când am devenit reprezentant ROMBAT la

noi pentru care trebuie să ne orientăm

mea la ROMBAT a însemnat o tranzienţă.

nivelul Asociaţiei Europene pentru Baterii

activitatea, interesul şi să ne concentrăm

Auto şi Industriale EUROBAT, unde am avut

atenţia către obiective noi, ceea ce nu mai

prilejul să cunosc specialişti recunoscuţi în

lasă mult timp pentru predarea ştafetei.

Care a fost evoluţia dumneavoastră în
cadrul societăţii?
La început, am lucrat în cadrul Atelierului

domeniu.

Profit de această ocazie de a le da un

de Proiectări şi Tehnologii, unde m-am ocupat

Un alt an important pentru mine a

mic sfat: să fie mai bine organizaţi decât

într-o primă etapă de dezvoltarea şi proiec-

fost 2011 când, la propunerea doamnei

am fost eu, să reuşească să aibă parte de

tarea de produse, utilizând programe infor-

Sava, am fost cooptat în Comitetul Euro-

mai multă energie şi să fie conştienţi că în

matice. După aceea, am devenit Consilier de

pean pentru Standardizare în Electrotehnica

statutul societăţii există o menţiune care

Proprietate Intelectuală, pe probleme de de-

CENELEC. Astfel, mi s-a oferit oportunita-

spune că ROMBAT-ul se ocupă de producţie,

sene şi modele industriale, acreditat de OSIM

tea de a participa la mai multe reuniuni

comercializare şi de proiectare-dezvoltare,

pentru ROMBAT. În cadrul acestei acţiuni am

pentru elaborarea standardului de baterii

aspect care ar trebui să le reamintească de

susţinut un examen în domeniu şi am reuşit,

auto START/STOP. Am aflat foarte multe

însemnătatea poziţiei lor.

ca membru al echipei ROMBAT, să realizez un

lucruri noi şi am încercat să aduc aceste

Dacă ar fi să îl definiţi atât pe omul

produs protejat la OSIM care, cel puţin 20 ani,

informaţii la ROMBAT şi să le împărtăşesc

Ernest Csapo, cât şi pe angajatul ROMBAT

a figurat în portofoliul ROMBAT.

şi colegilor din cadrul Proiectării.

Ernest Csapo, Şef Departament Proiectare

În 2001, împreună cu domnul Turdeanu

Consider că atuul meu principal este

şi o echipă de colegi, am elaborat un brevet

pasiunea mea pentru ştiinţă şi tehnologie,
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Produse, ce ne-aţi spune?
Omul Ernest Csapo = calitatea prin-

Time

ROMBAT Interview
cipală este bagajul de cunoştinţe pe care l-a

înalte standarde de calitate, ca să putem

cut şi noi. Cerinţele clienţilor ne-au ajutat

acumulat într-o viaţă de om, dublat de efor-

oferi ceva în plus pe piaţă. Pe lângă aceste

să creştem, să evoluăm, să mergem în

turi profesionale continue, spirit de sacrificiu,

schimbări derivate din piaţă, au venit şi

direcţia cea bună.

corectitudine şi echilibru.

noi responsabilităţi pe partea de mediu,

Ce v-a determinat să rămâneţi în

Angajatul ROMBAT Ernest Csapo =

sănătate, legislaţie, reglementări euro-

este apreciat pentru exactitatea, precizia şi

pene, autoinstruirea fiind cuvântul de bază

Determinarea de a rămâne în ROMBAT

înţelegerea de care a dat dovadă de-a lungul

în activitatea întreprinsă şi fiind, totodată,

constă în următoarele: faptul că am evoluat

carierei sale.

la ordinea zilei. Trebuie să recunosc că, în

şi am realizat că se pot întâmpla lucruri

toată această perioadă, nu am avut timp să

frumoase şi aici, precum şi statutul de om

mă plictisesc.

căsătorit cu soţia alături în Bistriţa. Printre

Marin Lanțoș
QMS

Cât de importantă/vitală este poziţia
dumneavoastră?

altele, şi loialitatea a reprezentat un motiv
pentru care am preferat să rămân la ROMBAT.

Dacă ar veni cei de la Protecţia Muncii

Ce modificări au survenit de-a lun-

sau din altă parte cu amenzi serioase, lumea

gul anilor în cadrul activităţii/domeniului

ar conştientiza, poate, ce presupune poziţia

protecţiei şi securitate în muncă?

mea acolo, în departamentul QMS.

Foarte multe. După ce am aderat

Încerc în permanenţă să arăt celor

la Uniunea Europeană, aproape toată

din jur preceptele realităţii şi nu doar stan-

legislaţia a fost schimbată şi s-a încercat

dardele specifice de siguranţă reglemen-

o aliniere a prevederilor. Prin urmare, avem

tate, adică pericolele reale care se pot ivi

de-a face cu altfel de norme, cu viabilitate

dacă nu sunt respectate anumite reguli.

europeană şi nu doar naţională, cu clienţi

Totodată, atitudinea „merge şi aşa” nu îşi

ce şi-au modificat standardele şi cerinţele

găseşte aplicare şi viabilitate în contextul

pe piaţă şi cu producători de baterii auto,

actual şi încerc să comunic acest fapt, dar

precum ROMBAT, care s-au adaptat.

De cât timp sunteţi angajat ROMBAT?

la urma urmei este vorba de mentalitatea

Septembrie 1980.

fiecăruia.

Înainte de a fi Responsabil

ROMBAT?

Ce sfaturi v-aţi da dacă v-aţi întoarce
în timp cu 35 ani?

în

De-a lungul timpului, aţi avut cu

Sfaturile mele ar fi: fii mai insistent în

Managementul Calității, ce alte funcţii aţi

siguranţă parte atât de momente plăcute,

unele situaţii; nu fi prea indulgent de multe

ocupat în cadrul ROMBAT?

cât şi de momente mai puţin plăcute. Ne

ori; acumulează cât mai multe cunoştinţe şi

puteţi oferi/prezenta o experienţă pozitivă/

încearcă să te menţii la un nivel cât de cât

negativă în cadrul ROMBAT?

ridicat; nu te plafona şi complace, deoarece

Timp de 7 ani am fost şef de secţie
schimb la Capacitatea 1; 2 ani am lucrat în
Programare Producţie, iar din 1992 am în-

Voi începe cu cea negativă: când am

ceput să lucrez pe Calitate, Mediu, Sănătate

venit la Bistriţa, în anul 1980, am luat con-

Dacă ar fi să îl definiţi atât pe omul

şi Securitate, departament în care lucrez şi

tact pentru prima dată cu Fostul Combinat

Marin Lanţoș, cât şi pe angajatul ROMBAT

în ziua de astăzi.

Industrial de Construcţii Maşini după ce, timp

Marin Lanţos, Responsabil în Managementul

Fiind activ şi prezent timp de 35 de

de 14 ani, am stat în Cluj-Napoca. Evi-

Calităţii, ce ne-aţi spune?

ani aici, ne puteţi spune care este diferenţa

dent, am găsit o altă lume aici. Menţionez

dintre „ACUMULATORUL BISTRIŢA” şi

că am fost repartizat pentru o perioadă

„ROMBAT”?

de 2-3 săptămâni pentru acumularea de

Angajatul ROMBAT Marin Lanţoș=

Trabant şi Mercedes.

experienţă şi uite că sunt în Bistriţa, la

ştie ce înseamnă seriozitatea, adept al

Ce presupune funcţia pe care o

ROMBAT, de 35 ani de atunci.

muncii în echipă, care încearcă să fie „el” de

comoditatea te coboară.

Omul Marin Lanţoș = familist, sociabil, perseverent, dar şi încăpăţânat.

Partea plăcută este aceea că lucru-

cele mai multe ori şi să rezolve problemele

În primul rând, presupune lucruri fru-

rile s-au schimbat de-a lungul anilor încet

fără tensiuni şi căruia îi place, totodată,

moase, şi, în al doilea rând, implică o se-

şi bine. Astfel, după 1992 am avut parte

să comunice şi să glumească cu oamenii,

rie de provocări. În 35 ani de ROMBAT, am

de evenimente care au schimbat traiecto-

deoarece a învăţat că este bine să lase

văzut cum multe lucruri s-au schimbat,

ria societăţii: a venit privatizarea fabricii şi

problemele de serviciu la poarta fabricii.

de la cerinţele clienţilor din ce în ce mai

provocări legate de noile produse; iar cu cât

ridicate, până la întâmpinarea celor mai

pretenţiile erau mai mari, cu atât am cres-

ocupaţi în prezent?
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ROMBAT Team

Compartimentul Inginerie Procese
Ioan Şandor – Şef Compartiment

pe lângă aptitudinile tehnice de care dă dovadă, inginerul de produs

Fac parte din echipa ROMBAT - 35 ani, 3 luni şi 4 zile

are şi competenţe de administrare, existând cazuri concrete în care

„Compartimentul Inginerie Procese este parte integrantă a

acesta şi-a găsit locul şi în structuri de conducere.

Direcţiei Tehnice, care are rolul de a implementa, dezvolta şi optimiza

În cadrul compartimentului suntem organizaţi astfel încât să

procesele de producţie,

acoperim toate procesele de fabricaţie din cadrul capacităţilor de

concurând la realizarea

producţie. Departamentul Inginerie Procese are în componenţă şapte

producţiei de baterii din

ingineri, atât tineri, cât şi cu mai multă experienţă, care lucrează

cadrul companiei. Inginerul

împreună pentru a-şi duce la împlinire sarcinile, având drept motor

de proces este omul

al acţiunilor tinereţea şi experienţa.

care face şi nu omul care

Pe lângă cele peste 70 de instrucţiuni de procese care conţin

spune, fiind cel care este

instrucţiuni detaliate de lucru, parametri de produs şi proces,

într-adevăr capabil să facă

instrucţiuni de demaraj, instrucţiuni de sănătate şi securitate în

ceva concret cu mâinile

muncă, inginerii de proces fac propuneri scrise şi desene de ampla-

sale şi cu inteligenţa sa un produs, un proces, o tehnologie.

sare în cadrul fluxului tehnologic al utilajelor din proiectele noi de

Inginerul de proces a fost întotdeauna o persoană modestă şi

dezvoltare ale ROMBAT. De asemenea, tot ei participă la punerea

discretă, care nu a găsit timpul şi ocaziile de a ieşi în faţă, fiind cel

în funcţiune ale noilor utilaje şi la elaborarea şi implementarea

care îşi dovedeşte utilitatea şi importanţa în domeniul său prin faptul

lucrărilor de cercetare pentru îmbunătăţirea calităţii bateriilor şi

că implementează, dezvoltă şi optimizează procesele de producţie.

reducerea consumurilor de materii prime şi materiale. Ceea ce

La nivel micro, în orice companie, inginerul de procese este de neîn-

trebuie menţionat este că echipa EP colaborează pentru realiza-

locuit, deoarece este omul din spatele producţiei care urmăreşte

rea proiectelor şi prototipurilor şi cu alte compartimente precum

produsul de la prima componentă până la forma sa finită. Totodată,

Proiectare Produse, Mentenanţă etc.”

Atribuţiile inginerului de proces:
• Susţine din punct de vedere tehnic producţia.
• Participă la elaborarea şi demararea proceselor, tehnologiilor şi produselor noi.
• Întocmeşte instrucţiunile de proces.
• Asigură implementarea schimbărilor tehnice din cadrul proceselor.
• Participă la lucrări cu caracter de cercetare sau urmărire tehnologică.
• Face calculul consumului net de materiale şi cel al caracteristicilor electrice ale bateriilor.
• Participă la îmbunătăţirea continuă a proceselor.
• Face bilanţuri de materiale pentru a actualiza pierderile tehnologice din zona sa de activitate şi le comunică sub semnătura
responsabilului de fişe tehnologice de la compartimentul Proiectare Produse.
• Colaborează cu departamentul Proiectare Produse pentru execuţia prototipului şi/sau seriei zero în zona sa de activitate.
• Face propuneri scrise şi desene de amplasare pentru fluxul tehnologic şi utilajele necesare procesului tehnologic avut în vedere.
• Întocmeşte teme tehnice pentru utilajele necesare şi schiţe pentru execuţia unor dispozitive şi instalaţii simple.
• Participă la întocmirea studiului comparativ pentru utilajele solicitate.
• Participă la punerea în funcţiune a utilajelor şi instalaţiilor necesare procesului tehnologic avut în vedere şi întocmeşte
instrucţiuni pentru acestea.
• Ţine cursuri de perfecţionare profesională cu personalul productiv din sectorul său de activitate şi testează personalul în
legătură cu cele predate.
• Participă la cursurile de perfecţionare organizate de ROMBAT sau de către alte firme cu acordul conducerii societăţii.
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Flavia Tanca – Inginer Proces responsabil pentru:

• Fabricare oxid de Pb şi Maturizare plăci la Capacitatea 1
• Fabricare oxid de Pb şi Maturizare plăci la Capacitatea 2
• Laminare bandă lată pe laminorul WSC Sovema
• Ştanţare bandă cu ştanţa OAK
• Fabricare oxid de Pb
• Descărcare miniu de plumb și preparare pastă
• Pastare plăci şi Maturizare plăci la Capacitatea 3

Bogdan Urs – Inginer Proces - Fac parte din echipa ROMBAT din luna iulie a acestui an.

„În câteva cuvinte, aş putea spune despre mine că sunt pasionat de călătorii, IT şi de proiectele care mă
determină să fac lucruri noi şi interesante. Pentru mine este un privilegiu a lucra în această companie
cu tradiţie a cărei dezvoltare îmi oferă şansa de a construi şi învăţa tehnologia. O sinteză a importantelor şi stringentelor probleme care vizează renaşterea adevăratei inginerii, cu consecinţa logică că
acestea punctează doar parte din vasta problematică pusă în discuţie, este pilonul principal al departamentului EP. Acest departament, încărcat de experienţa inginerilor, îmi oferă posibilitatea îmbogăţirii
cunoştinţelor inginereşti despre procesul de fabricare a bateriilor şi despre tipul acestora.”

Ciprian Armașu – Inginer Proces - Fac parte din echipa ROMBAT de 3 ani.

„Din punctul meu de vedere, inginerul de proces din ROMBAT nu are o muncă foarte bine definită. Principalele obiective sunt acelea care ţin de desfăşurarea în condiţii optime a proceselor de fabricaţie din
punct de vedere al parametrilor utilajelor folosite. Îmbunătăţirea proceselor prin proiectarea de noi linii
de fabricaţie, achiziţia de utilaje şi punerea în funcţiune a acestora sunt tot activităţi care cad în sarcina
inginerului de proces. Pe lângă toate acestea, provocările zilnice şi poziţia nu prea comodă de a găsi
mereu compromisul perfect între calitate şi cantitate nu lasă timp de plictiseală.”

Darius Buna – Inginer Proces - Fac parte din echipa ROMBAT de 2 ani.

„Munca de inginer de proces este una frumoasă şi captivantă. Fiind responsabil de toate liniile de
asamblare a bateriilor, pot să spun că, în cadrul proceselor pe care le gestionez, o baterie primeşte
formă şi originalitate. Chiar dacă fiecare zi este o nouă provocare, încerc să o depășesc cu maxim pro-

fesionalism şi devotament. De asemenea, sunt responsabil de PFMEA, instrument de calitate prin care
se încearcă prezicerea incidentelor de calitate şi modul prin care acestea sunt gestionate pentru a oferi
unei baterii un maxim de calitate şi competitivitate.”

Ioan Blaga – Inginer Proces - Fac parte din echipa ROMBAT de 4 luni.

„Calitatea produselor este cel mai important obiectiv care poate fi impus într-o societate a cărei activitate
principală este producţia. Ingineria proceselor este ştiinţa care se bazează, în egală măsură, atât pe cercetarea
fundamentală a mecanismelor, operaţiilor şi proceselor unitare, cât şi pe proiectarea, dezvoltarea, optimizarea
şi testarea echipamentelor care sunt necesare pentru obţinerea produselor la nivelul de calitate necesar acum
şi în viitor. Provocarea zilnică este implicarea în dezvoltarea durabilă a ROMBAT-ului. Obiectivele enunţate, care
ţin de profesia de inginer de proces, pot deveni realitate atâta timp cât vom putea păstra legătura continuă a
generaţiilor şi cât timp punctele nodale ale acestei legături, oamenii, vor fi lăsate să se implice şi să se manifeste.”

Radu Harpa – Inginer Proces responsabil pentru:

• Umplere, Formare, Finalizare şi Ambalare baterii Flooded, EFB şi AGM la Capacitatea 3
• Implementare şi Administrare sistem SCADA – sistem de control şi achiziţie de date parametrii procese
de fabricaţie.
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REBAT - Copșa Mică
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3. Ivan Marius, ing. metalurgist - şef producţie/logistică;
4. Văduva Liliana,ing. chimist - responsabil QMS;
5. Kloss Simon, ing. electromecanic - şef mentenanţă.

Rolul şi importanţa Departamentului Cumpărări şi REBAT
în procesul de colectare/reciclare baterii auto.
În cadrul Direcției Cumpărări lucrează Agenţii de Cumpărări
care se ocupă de colectarea acumulatorilor uzaţi, achiziţionând

Descriere utilaje
REBAT are în dotare:
• Sfărmător de baterii de ultimă generaţie, care execută
următoarele operaţii:

baterii uzate atât din exteriorul ţării, precum ţări aflate în Uniunea

• Sfărmare baterii;

Europeană şi/sau din afara Uniunii Europene, cât şi din interiorul

• Separare faze: pastă, fracţie metalică, polipropilenă, separatori;

ţării. Această activitate nu este una uşoară, având în vedere că

• Producţie sulfat de sodiu.

există o concurenţă acerbă în acest domeniu şi că cererea este
mai mare decât oferta, şi este, în acelaşi timp, importantă, întrucât
asigură funcţionarea pe parcursul întregului an a fabricii REBAT.

• Cuptoarele de reducţie în număr de 3:
• 1 cuptor de reducţie Pb bulion de provenienţă Franţa, cu
funcţionare asistată de computer;

REBAT, prin plumbul pe care îl produce, ce are o calitate

• 2 cuptoare de producţie Pb bulion de provenienţă autohtonă.

similară cu cea produsă de marii producători europeni din acest

Menţionăm faptul că există o capacitate de producţie de aproxi-

segment, asigură o mare parte din plumbul necesar fabricației de

mativ 24000 t Pb bulion/an.

baterii ROMBAT. Astfel, REBAT produce sortimentaţia cerută de

În ceea ce priveşte procesul de rafinare, datele care se

ROMBAT, planificându-şi activitatea în funcţie de cerinţele fabri-

merită a fi expuse sunt faptul că este o capacitatea de producţie

cii aflate în Bistriţa şi trimiţând materia primă, fără ca aceasta din

de 20000t Pb finit şi că există o diversitate de producţie, din care

urmă să fie nevoită să creeze stocuri.

Pb rafinat termic se regăseşte la un nivel de puritate de 99.985%,

Importanţa REBAT pentru activitatea ROMBAT
REBAT este extrem de important pentru ROMBAT, deoarece

iar aliajele produse sunt PbCa şi PbSb.
Informaţii cu privire la primul Parc ROMBAT – Copşa Mică

asigură materia primă realizării bateriilor auto, adică plumbul şi

„ROMBAT, ca membru al grupului METAIR, se implică în

aliajele de plumb. Dar pe lângă acestea, REBAT mai recuperează

diferite proiecte sociale. Astfel, printre proiectele sociale recente

şi polipropilena din acumulatorii uzaţi, material care este apoi

se numără renovarea unei case în localitatea Uriu, unde locuiesc 8

utilizat la injecţia de cutii şi capace, la secţia injectie ROMBAT.

copii ai căror părinţii au murit, şi Parcul ROMBAT.

Totodată, REBAT produce şi sulfat de sodiu din electrolitul din
baterii, care este adăugat apoi în noile baterii.

Proiectul Parcul ROMBAT a fost gândit şi implementat
împreună cu Primăria Copşa Mică, scopul acestuia fiind de a veni

Astfel, sunt multe componente recuperate de REBAT prin

în ajutorul persoanelor vârstnice dispuse să facă mişcare. Aşa am

reciclarea acumulatorilor uzaţi, care nu mai sunt achiziţionați

ajuns să investim în echipamente pentru sport care s-au ampla-

de ROMBAT, ceea ce are un impact pozitiv atât la nivel finan-

sat în exterior şi care sunt rezistente la umiditate şi temperaturi

ciar, cât şi la nivel de mediu înconjurător.

extreme. Astfel, împreună cu o firmă din Baia Mare, am încheiat

La REBAT lucrează 83 persoane, iar din echipa de conducere fac parte:
1. Will Vandermerwe, chimist - plant manager;
2. Kiss Adrian, ing. metalurgist - plant manager;
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un contract pentru achiziţionarea de echipamente, care au fost
montate de Primăria Copşa Mică.“

Director Cumpărări,
Emilia Neagoș

ROMBAT Team

Time

Ne încântă şi suntem mulţumiţi
că Parcul ROMBAT a stârnit
mult interes în rândul locuitorilor din Copşa Mică, aceştia
fiind nerăbdători să folosească
aparatura pusă la dispoziţie.

„Mens sana in
corpore sano.”
- echipa ROMBAT
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Senior

Senior

NUMELE: Constantin Fârte

NUMELE: Armarie Veress

NUMELE: Petronela Iuoraş

DATA NAŞTERII: 24 iunie 1953

DATA NAŞTERII: 31 iulie 1963

DATA NAŞTERII: 10 iulie 1960

ANGAJAT DIN: Octombrie 1994

ANGAJAT DIN: Februarie 1984

ANGAJAT DIN: 4 iulie 1984

FUNCŢIA: Analist – Marketing Export

FUNCŢIA: Contabil

FUNCŢIA: Contabil

Constantin Fârte

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca persoană...

Armalie Veress

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca persoană...

Senior

Petronela Iuoraş

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca persoană...

„Cred că sunt o persoană echilibrată,

„Pot spune că sunt o familistă

„Cred că sunt o persoană comodă şi

cu un temperament mai degrabă intro-

convinsă, o persoană optimistă, aparent

incomodă în acelaşi timp. Sunt conştientă

vertit. Cu toate acestea, pot spune că sunt

timidă, dar cu mult bun simţ şi respect

de capacităţile mele intelectuale, de faptul

şi un om de acţiune, fiind capabil de a lua

faţă de colegii şi colaboratorii mei. De ase-

că sunt o persoană serioasă, comunicativă

decizii raţionale pe moment.”

menea, sunt om de cuvânt şi de încredere,

şi cu simţul umorului. Ceea ce contează

care poate fi oricând un sprijin pentru ori-

este că prietenii mă percep aşa cum sunt

cine are nevoie.”

şi mă apreciază cu adevărat, iar cei care

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca angajat ROMBAT...
„Ca angajat ROMBAT am avut parte
de-a lungul timpului de activităţi intere-

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca angajat ROMBAT...

nu şi-au dat interesul şi silinţa să mă
cunoască cât de puţin au avut de pierdut

sante, unice. La început am fost surprins,

„Ca angajat de 31 ani, pot spune că

şi au, probabil, o falsă părere despre mine.”

deoarece calificarea mea era în altă

sunt loială ROMBAT-ului, că tratez orice

Câteva cuvinte despre dumnea-

direcţie, însă ştiam că vin pentru un post

problemă cu seriozitate, conştiinciozitate

de Analist – Marketing Export despre

şi încerc, de fiecare dată, să nu las lucru-

care nu ştiam foarte multe lucruri. De-a

rile nelămurite sau nerezolvate.

voastră ca angajat ROMBAT...
„La locul de muncă sunt o persoană
serioasă, care ştie ce are de făcut. Ca şi evo-

lungul anilor, în ROMBAT am învăţat

Datorită experienţei de-a lungul

luţie, am început în anul 1984, când lucram

să lucrez cu oamenii, am descoperit ce

timpului, reuşesc să-mi îndeplinesc cu

în alt domeniu, la „Programarea şi urmărirea

înseamnă şi presupune această poziţie,

bine îndatoririle zilnice şi sper ca prin

producţiei”. Ulterior, am trecut prin diferite

care s-a dovedit a fi potrivită pentru mine,

activitatea pe care o desfăşor aici, la

compartimente, iar din anul 1991 am în-

având parte de satisfacţia lucrului bine

ROMBAT, să contribui la mersul bun al

ceput să lucrez în Departamentul Conta-

făcut şi de rezultate. Sunt mulţumit şi

companiei.”

bilitate, unde pot spune că am luat conta-

recunoscător de ceea ce am realizat până

bilitatea de la 0. Astfel, munca pe care o fac

în acest moment aici.”

acum la casierie are şi o bucăţică de contabilitate, fiind pusă în situaţia de a urmări în
permanenţă deconturile, elementele de
identificare şi control al documentelor. În
ROMBAT am învăţat să apreciez oamenii, să
mă redescopăr în fiecare zi şi să nu îmi arăt
supararea, chiar dacă sunt impulsivă uneori.”

14

Time

ROMBAT Team

Junior

Junior

NUMELE: Ionela Reghina Pop-Fetti

NUMELE: Sergiu Mario Creţiu

NUMELE: Ankidim Zinveli

DATA NAŞTERII: 12 aprilie 1985

DATA NAŞTERII: 28 octombrie 1984

DATA NAŞTERII: 29 august 1989

ANGAJAT DIN: 31 august 2015

ANGAJAT DIN: 1 iulie 2015

ANGAJAT DIN: 20 septembrie 2014

FUNCŢIA: Responsabil Mediu

FUNCŢIA: Inginer Service Post-Vânzare

Ionela Pop-Fetti

Sergiu Mario Creţiu Ankidim Zinveli

FUNCŢIA: Agent Vânzări -Marketing Export
Câteva

cuvinte

despre

tine

Junior

ca

persoană...

Câteva cuvinte despre tine ca
persoană...

Câteva cuvinte despre

tine ca

persoană...

„Vreau să cred că mă descriu prin

„Mă percep ca o persoană sinceră,

„Sunt o persoană pozitivă sau

ochii celorlalţi şi, din câte am auzit, sunt

ambiţioasă, căreia nu îi place să îl ia pe

mereu cu zâmbetul pe buze, aşa cum

un om harnic, care face prăjituri bune, o

„NU” în braţe ca şi răspuns. Consider că

mă descriu cei din jur. Îmi place să cred că

persoană ambiţioasă, încăpăţânată şi,

o abordare prietenească în orice activi-

sunt un om normal, care nu se schimbă

nu în ultimul rând, agitată. De aseme-

tate întreprinsă contează foarte mult,

în funcţie de conjunctură, fie că este

nea, cred că, printre altele, mai sunt o

deoarece, astfel, mă asigur că pot duce la

la muncă, fie că este acasă. Printre al-

persoană temperamentală, extrovertită,

îndeplinire orice proiect prin bunăvoinţă.

tele, cred că sunt uşor impulsiv şi plin

sociabilă, veselă.”

De asemenea, îmi plac plimbările în natură,

de iniţiativă mai ales când vine vorba de

pentru că mă ajută să îmi dau seama de

descoperit ceva nou sau de meşterit câte

lucrurile esenţiale în viaţă.”

ceva.”

Câteva cuvinte despre tine ca angajat
ROMBAT...
„Ca şi angajat ROMBAT aş zice că
sunt o persoană entuziastă, care răspunde

Câteva cuvinte despre tine ca angajat
ROMBAT...

Câteva cuvinte despre tine ca angajat
ROMBAT...

provocărilor şi care îşi doreşte să înveţe, să

„ROMBAT mi se pare un mediu

„Ca angajat ROMBAT, sunt într-o

promoveze şi să îşi clădească un viitor în

propice pentru cei care doresc să înveţe

permanentă stare de învăţare, având în

această companie. Îmi sunt foarte dragi noii

şi să se simtă ca într-o familie mare.

vedere că domeniul bateriilor este unul

mei colegi şi simt că ne completăm cu toții.”

Consider că există o comunicare bună

fascinant şi inovativ.

între generaţii şi că se insistă pe o co-

Există o expresie în germană

laborare eficientă şi performantă între

„TRAUMBERUF”, adică „locul de muncă

cei tineri şi cei maturi. Ca angajat junior

pe care ţi l-ai dori, ideal”, şi cred că ea

ROMBAT, mai pot spune că doresc să îmi

însumează tot ceea ce simt în raport cu

îmbunătăţesc cunoştinţele legate de do-

ROMBAT. Îmi place locul meu de muncă,

meniul meu de activitate.”

ador că fiecare zi aduce cu ea o nouă provocare şi cred că mi-ar sta bine să ies la
pensie din ROMBAT.”
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ROMBAT B-Interview

Florin Neagoș

AGENT VÂNZĂRI EXPORT, DEPARTAMENT MARKETING

Care este primul cuvânt care îţi trece
prin minte când te gândeşti la ROMBAT?

desfăşura în felul următor: ajung la ora

Dubai. În urmă cu doi ani, am ajuns

7:00 AM, îmi schimb hainele şi ascult

acolo cu ocazia participării la un târg şi

ordinele de la şeful meu.

ceea ce am găsit pe acele meleaguri nu

Care a fost cel mai amuzant mo-

se compară cu nimic din ce am văzut

ment trăit de când eşti angajat ROMBAT?

până acum. În Dubai cauţi şi primeşti

Cel mai amuzant moment de care

diversitate, drumeţii în Safari, excursii

am avut parte până acum este cunoscut

cu vaporul, cel mai mare Mall din lume

de multe persoane. Eram într-o şedinţă cu

în incinta căruia există şi o pârtie de ski,

tinerii unde se afla şi Directorul General,

Hotelul de 7 stele şi lista poate continua.

Ioan Repede. La un moment dat, acesta

Dacă acum ai fi copil şi te-am în-

a făcut o remarcă dorind să transmită

treba: „Ce vrei să te faci când vei fi

tinerilor prezenţi un mesaj, spunând:

mare?”, ce ai spune?

Culoarea roşie.

„Avem nevoie de voi şi astăzi şi mâine”.

Dacă ai fi pentru o zi muncitor pe

Și atunci un coleg a spus: „Dar mâine nu

linie, cum crezi că s-ar desfăşura o zi

pun că o zi normală de muncă pe linie s-ar

armată.

venim la muncă”.
Dacă vrei să faci o călătorie inedită,

normală de lucru?
Cred că m-ar durea spatele. Presu-

Să mă fac soldat, să merg în

plină de adrenalină şi aventură, care ar fi
destinaţia şi de ce?

Niculina Bindea
SAP PROJECT MANAGER, DEPARTAMENT IT

aerul mi se pare irespirabil şi aş pleca

ajung acolo şi chiar am planificat această

acasă. Din păcate, nu mă pot imagina lu-

călătorie, însă, la final, ruta a fost una

crând în secţie, deoarece activitatea unui

complet diferită. De ce Italia? Deoarece

muncitor pe linie mi se pare foarte grea,

istoria ei mă pasionează şi cu siguranţă

fapt pentru care îi apreciez şi stimez pe

ar fi o adevărată aventură să descopăr

aceşti oameni.

poveştile ascunse ale acestei minunate

Care a fost cel mai amuzant moment trăit de când sunteţi angajat
ROMBAT?
Cu siguranţă am avut parte de
Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiţi la ROMBAT?
Evoluţie.

ţări.
Dacă acum aţi fi copil şi v-am întreba: „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”,
ce aţi spune?

multe moment haioase, amuzante de-a

Nu mi-am dorit ceva special când

lungul timpului, dar, din păcate, acum

am fost copil. Ideea de a alege un drum

nu îmi aduc aminte de vreo întâmplare

în viaţă din punct de vedere profesional

hazlie.

mi-a venit în liceu, când am avut de ales

Dacă aţi fi pentru o zi muncitor pe

Dacă vreţi să faceţi o călătorie

între Medicină şi Informatică. Evident,

linie, cum credeţi că s-ar desfăşura o zi

inedită, plină de adrenalină şi aventură,

am ales domeniul Informaticii şi nu re-

normală de lucru?

care ar fi destinaţia şi de ce?

gret deloc.

Cred că aş tuşi non-stop, deoarece
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Italia. Mi-am dorit anul trecut să

Time

ROMBAT B-Interview

Radu Neagoș

PROGRAMATOR PRODUCŢIE, DEPARTAMENT LOGISTICĂ
cartela, după care fug repede repede în

la blocuri, arhitectura oraşelor, casele,

secţie, mă schimb şi merg la post. Apoi,

oamenii. Totodată, sunt câteva aspecte

mă apuc de lucru până la ora 10:00 –

interesante pe care doar acolo le vezi şi

10:30 AM, când este pauza de masă, după

le descoperi.

care mă reapuc de lucru. Din experienţă
ştiu că este o muncă grea, epuizantă.
Care a fost cel mai amuzant mo-

Care este primul cuvânt care îţi trece
prin minte când te gândeşti la ROMBAT?
Continuitate.

Dacă acum ai fi copil şi te-am întreba: „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”,
ce ai spune?

ment trăit de când eşti angajat ROMBAT?

Când am fost copil mi-am dorit să

La început, când m-am angajat,

mă fac pompier, dar dacă m-aş întoarce

Florin, fratele meu, avea pe atunci la

în timp şi aş rămâne cu mintea de acum,

ROMBAT 3 ani vechime şi, având acelaşi

aş alege să fiu IT-ist. Mă pasionează acest

nume, cineva din secţie m-a întrebat

domeniu, deoarece îţi oferă posibilitatea

„Dar tu nu eşti de la Marketing?”.

de a-ţi folosi mintea într-un mod abstract

Dacă ai fi pentru o zi muncitor pe linie,

Dacă vrei să faci o călătorie inedită,

şi te pune în situaţia de a te dezvolta în

cum crezi că s-ar desfăşura o zi normală de

plină de adrenalină şi aventură, care ar fi

mod continuu. De asemenea, cred că este

lucru?

destinaţia şi de ce?

o ramură care beneficiază în România de

Cred că ar fi foarte obositor. Mă gân-

Australia. Acolo găseşti o altă

desc că prima dată intru pe poartă şi pun

cultură şi totul pare diferit, începând de

multă dezvoltare, sprijin şi beneficii.

Elena Bindea

INGINER PLANIFICATOR PRODUCŢIE, DEPARTAMENT LOGISTICĂ
lucru ar arăta astfel: preluarea locu-

dimineaţă să coborâm împreună în secţie.

lui de muncă, împlinirea sarcinilor

Dacă vreţi să faceţi o călătorie

de serviciu de la maistru, activita-

inedită, plină de adrenalină şi aventură,

tea propriu-zisă, pauza de masă, re-

care ar fi destinaţia şi de ce?

luarea activităţii, încheierea activităţii,

Italia. Îmi plac oamenii, limba, cul-

curăţenie, predarea schimbului. Chiar

tura, peisajele, arhitectura veche, dar

dacă mi se pare o activitate repetitivă,

sunt şi un pic rezervată, deoarece o vorbă

cred că munca unui muncitor pe linie

spune: „Vedere Roma puoi murire ” şi nu

poate oferi satisfacţia lucrului bine făcut.

îmi doresc să se întâmple acest lucru

Care a fost cel mai amuzant moment
trăit de când sunteţi angajat ROMBAT?
Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiţi la ROMBAT?

A fost amuzant faptul că eram
confundată într-o perioadă cu soţia lui

Reuşită.

Jakab Iosif; acesta, la acea vreme, era

Dacă aţi fi pentru o zi muncitor pe

şef de birou şi se întâmpla ca în fiecare

încă.
Dacă acum aţi fi copil şi v-am
întreba: „Ce vrei să te faci când vei fi
mare?”, ce aţi spune?
Visam să fiu profesor.

linie, cum credeţi că s-ar desfăşura o zi
normală de lucru?
Incitant. Radiografia unei zile de
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Happy ROMBAT

În această zonă, Crăciunul este sărbătoarea care se

din ogradă mâncare înspre răsărit, socotind în acest fel că

păstrează, poate, mai mult decât în alte părți, fără mari abateri de

ele nu vor mai face stricăciuni prin grădină în primăvară când

la tradiție. În preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie

pământul va fi semănat.

MOL D OVA

bine să ai lucruri împrumutate pe durata sărbătorilor de iarnă.

Până în Ajunul Anului Nou în Muntenia, Dobrogea, Ardeal
se pregătește „Paharul de aur”, care se spală și se stropește cu

Poate cel mai important moment în derularea sărbătorii

aghiasmă. Acesta este paharul care se transmite din generație

Crăciunului este seara de ajun, atunci când se pregătește o masă

în generație, din care se bea în noaptea de Anul Nou, la bote-

specială numită „masa de ajun” și încep colindele.

zurile și nunțile din acea familie.

Obiceiul este ca înainte de Crăciun să se pună într-o

Buchetul de busuioc este un alt obicei de sărbători în

străchină bucate din fiecare fel de mâncare, pe prispă, sub

Muntenia. Se adună fire de busuioc de la mai multe biserici

fereastră, dar nu trebuie nimeni să guste din mâncare, căci

într-un buchet legat cu mătase roșie, care se așază în mijlocul

noaptea vine ursitorul, degustă și atunci îl vezi prin fereastră.

mesei lângă vasul cu grâu sădit la Sf. Andrei. Buchetul se ține

Pe la sate mai există credința că în noaptea de Crăciun
animalele ar vorbi, iar sătenii se tem ca nu cumva să le audă,
deoarece acesta ar fi semn rău.

în același loc până după Bobotează, pentru a menține buna
înțelegere în familie. Apoi buchetul va fi pus la icoană.
Una dintre cele mai vechi tradiții de Crăciun românească o

În această zonă, există un mozaic de obiceiuri, pentru că au

reprezintă colindul. În unele sate din Banat, tradițiile de Crăciun,

fost aduse din toate regiunile ţării de românii care s-au stabilit

vechi de secole, se mai păstrează și azi, la colindatul din casă în

aici acum mai bine de un veac.

casă mergând atât copiii, cât și cetele de tineri. În prima zi de

Colindătorii repetă de zor în zilele ce preced marea

Crăciun, colindătorii merg cu colinda Steaua, amintind de astrul

Sărbătoare, iar gospodinele pregătesc colindeţele, adică darurile

pe care l-au urmat cei trei magi pentru a ajunge la locul unde

pentru cei care fac urări de bine.

s-a născut Pruncul Iisus.

În unele sate, oamenii încă se mai ghidează după

În unele sate se mai păstrează și obiceiul ca în fața colin-

superstiţiile străvechi. Oamenii spun că în noaptea de Crăciun se

dătorilor să se arunce boabe de grâu de către cel mai în vârstă

deschide cerul, iar credincioşii îl pot vedea pe Dumnezeu la masă

membru al familiei. Bătrânii spun că dacă boabele peste care au

cu sfinţii. Se spune că dorinţele pe care ni le punem în această

trecut colindătorii vor fi amestecate cu sămânța care va fi pusă în

noapte magică au mari şanse să se îndeplinească.

brazdă, vor avea recolte foarte bogate în anul ce urmează.

BAN AT

D OBROGEA

lucrurile împrumutate prin sat, deoarece se consideră că nu este

În această zonă, în ziua dinaintea Ajunului Crăciunului,

MU NT E NIA

B U CO VI NA

femeile se trezesc înainte să răsară soarele și aruncă păsărilor

OL T E NI A

Obiceiuri de Crăciun

“În satele din Transilvania tradiția colindatului este
mai puternic resimțită decât oriunde. Seara, flăcăii satului
se strâng în cete mari, uneori chiar de peste 20 de persoane
să fie formate dintr-un număr par de persoane, altfel se
spune că nu vor avea noroc cu colindul. Drept mulțumire,
gazdele îi răsplătesc cu fructe, nuci, prăjitură și un pahar de
vin fiert pentru a-i încălzi. În unele părţi din Ardeal, copiii

ARDEA L

și merg din casă în casă pentru a colinda. Cetele trebuie însă

care merg cu colindatul se numesc pițerei sau pizerei. După
credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire, iar
colindele lor au menirea de a ura belşug gazdelor şi de a le
vesti sărbătoarea Naşterii Mântuitorului.”
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Sursa: www.mos-craciun.com; www.bestmusic.ro;
www.adevarul.ro; www.crestinortodox.ro

Happy ROMBAT
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Reţeta ROMBAT aromată și
condimentată pentru Crăciun
(porţie pentru 735 persoane)

Ingrediente:

• 735 suflete;
• 2 kg de plumb;
• 2 sticluțe de acid;
• 1,5 kg de muncă în echipă și respect;
• 50 g de pricepere și iscusință;
• contradicţii şi discuții după gust;

Durata preparării:

Minim 8 h/zi ....cât rezistă… de la 35 ani în sus.

Mod de preparare:
Sufletele se pun la fiert, iar focul se măreşte treptat.
Când dau în clocot, se curăţă de prejudecăți și comoditate
până ajung la starea de compromis.
Pe parcurs se adaugă toate ingredientele pentru un gust
condimentat, cu aromă de generație veche și esență de
generație nouă (ca în cazul unei gustări de tip „succes”).
Felul e gata atunci când mândria şi lipsa comunicării sunt
neutralizate şi rămâne doar o aromă inedită și autentică
de baterie ROMBAT.

Poftă bună!

Florina & Andreia

