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Dragi colegi şi colaboratori ROMBAT,
Cuvânt editorial...
Sărbătorile de iarnă și finele
anului „bat” la ușă cu nerăbdare
pentru a se manifesta în mod deplin
și pentru a ne aduce tuturor în cale
voie bună, cadouri sub brad, bucurii
și bunătățuri pe masă, aflându-ne
în fața unui moment în care facem
evaluarea celor trecute și pregătim
desfășurarea celor viitoare.
Și cum „fără daruri, Crăciunul
nu este Crăciun” (Louisa May Alcott),
ne-am gândit să vă aducem în dar
un nou număr al revistei ROMBAT
Time, în care veți descoperi cum
a decurs anul 2016 pentru echipa
ROMBAT. În paginile colorate am încercat să surprindem munca depusă,
parteneriatele încheiate și proiectele implementate în cele 366 de
zile, care parcă au trecut într-o
clipă. Chiar dacă ne aflăm în fața
sfârșitului de an, acesta, de fapt,
anunță un nou început presărat
cu speranțe, în care experiența
adunată de-a lungul unui an o vom
consulta pentru provocările care vor
veni și la care vom răspunde cu dedicare, migală și suflet.
Sărbători fericite și liniștite să
aveți alături de cei dragi!

Andreia

Este o bucurie să mă adresez tuturor angajaților și colaboratorilor ROMBAT la sfârșitul
anului 2016, folosind revista ROMBAT Time.
Fiind foarte aproape de închiderea anului, putem încerca un scurt bilanț pe 2016:
•

Avem rezultate bune, deoarece estimăm că, la finele anului, vânzările vor fi în jur

de 2.265.000 baterii, ceea ce înseamnă un nou record. Iar aceste vânzări bune atrag după
ele și alte rezultate bune. Cu o producție mare, au fost mai puține zile libere neplătite și mai
multe zile de sâmbătă, chiar și zile de duminică, lucrate. Această multă muncă a condus la
un salariu mediu mai mare decât în anul precedent.
•

Avem rezultate bune la calitate, returul în termenul de garanție a scăzut lună de

lună, iar la clienții OEM (producători de automobile), indicatorul PPM, care face referire la
bateriile căzute la km 0, este 0.
•

Pe parcursul anului ne-am concentrat atenția și pe îmbunătățirea condițiilor în

spațiile sociale. Așa cum se și vede în fabrică, am remodelat locurile în care fiecare se bucură
de masă, vestiarele, precum și spălătoria echipamentelor de protecție. Toate acestea le-am
făcut pentru a avea angajați mulțumiți și sănătoși. Administrația va continua să investească
în această direcție, arătând și pe această cale că punem preț pe angajații noștri.
Mă opresc aici cu rezultatele anului 2016 și as vrea să vă spun că ne așteaptă un
an 2017 cu multe provocări, dintre care cea mai mare este aceea de găsi noi piețe, clienți
cărora să le vindem mai mult decât am făcut-o în anul care se încheie. Iar pentru a câștiga
noi clienți, trebuie să avem produse de o calitate excelentă și să reducem costurile, pentru
a avea prețuri competitive. Toți suntem părtași în gestionarea costurilor, iar acest lucru
presupune să fim responsabili cu valorile care trec prin mâinile noastre.
Dar până la începutul anului 2017, urmează o vacanță și frumoasele sărbători de
Crăciun și Anul Nou. Vă doresc să vă bucurați împreună cu familiile dumneavoastră, să vă
odihniți și să ne ajute Dumnezeu să începem și să parcurgem anul 2017 cu bine.
La mulți ani tuturor ROMBATiștilor!

Ioan Repede,
Director General ROMBAT
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De ce bateria
ROMBAT?

Bateria ROMBAT nu înseamnă doar o însumare
de componente care își pierde identitatea odată
încorporată într-o mașină. Bateria ROMBAT este
mai mult decât atât, înseamnă:

3 Ani

Garanție

• Munca tuturor colegilor care formează
echipa ROMBAT, de la operatorul din hală până la
reprezentanții noștri din țară.
• O tradiție de peste 36 de ani de încercări,
provocări și reușite.
• Parteneri pe piața internă și cea externă.
• Furnizor de baterii către producători de
automobile.
• Campanii de vânzări și marketing care ne
pun la încercare creativitatea.
• Generații diferite cu propriile povești.
• Studiu, cercetări, proiecte, iar lista poate
continua.
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Inovații în domeniul
bateriilor auto
Nevoia

stringentă

de reducere a emisiilor

bustie internă bazate pe carburanți obținuți din hidrocarburi fosile
prin autovehicule hibride sau integral electrice.

de CO2 (dioxid de carbon)

În prezent, se lucrează intens pentru îmbunătățirea

asociate autovehiculelor

continuă a bateriilor de acumulatoare plumb acide destinate

cu combustie internă și

pornirii autovehiculelor, iar noile standarde, EN 50342-1 si EN

limitarea în acest fel a

50342-6, publicate în 2015, impun exigențe deosebite. Din acest

efectului de seră, care

motiv, se continuă cercetările pentru ameliorarea caracteristicilor

duce la încălzirea globală

bateriilor acide cu plumb destinate autovehiculelor microhibride,

a planetei, reprezintă un

prevăzute cu sistem Start&Stop și frânare recuperativă, precum

obiectiv principal nu doar pentru industriile de pretutindeni și

si cele „mild-hybrid”, care sunt dotate, pe lângă motor termic și

din toate domeniile, dar și pentru cea a bateriilor de acumula-

cu motor electric acționat de baterii. 80% din autovehiculele noi

toare acide cu plumb. Iar una din inovațiile care are drept obiec-

produse în Europa în anul 2015 au

tiv respectarea limitelor maxime a emisiilor de CO2 (dioxid de

fost deja dotate cu baterii EFB

carbon) stabilite pentru autovehiculele noi (130 g CO2/km în

Start&Stop.

2015 și 95 g CO2/km în 2020) este tehnologia Start&Stop sau

Tehnologia EFB (Enhanced

Stop&Start, destinată mașinilor echipate cu motoarce termice.

Flooded Battery) este folosită

Tehnologia Start&Stop presupune oprirea motorului termic

pentru echiparea primară a ve-

în timpul staționărilor intraurbane (stopuri, treceri de pietoni,

hiculelor standard Start/Stop,

intersecții etc) sau extraurbane („gâtuiri” ale traficului aglomerat

având o capacitate de încărcare

pe autostrăzi la orele de vârf) sau, mai nou, oprirea motoare-

ridicată (acceptanță a curentului) pentru recuperarea mai rapidă

lor termice, chiar înaintea opririi complete a autovehiculelor, și

a energiei pe timpul deplasării și suportând un număr de ciclări

utilizarea sistemelor de frânare regenerative. În acest mod, se

de 2 ori mai mare decât toate gamele convenționale.

preconizează o economie generală a consumului de combustibil

Tehnologia AGM VRLA, având separator special cu

cuprins intre 3% - 5% și, în mod implicit, o reducere a emisiilor de

împâslitură din fibre de sticlă, este utilizată pentru funcția extinsă

CO2, în mod proporțional.
Pentru a veni în întâmpinarea noilor tendințe în domeniul

Start/Stop, recuperarea energiei din
frânare și pentru alte tehnologii

pieselor auto, în vederea respectării noilor standardele de cali-

de economisire a carburantu-

tate, performanță și mediu stabilite, ROMBAT produce acumula-

lui. Acumulatorii AGM VRLA, cu

tori pentru tehnologia Start&Stop în condiții de mediu sigure și la

electrolit integral imobilizat în

standardele de calitate cerute, bateriile construite fiind utilizate

separatorul AGM, au o rezistență

pentru satisfacerea cerinţelor suplimentare de acceptanţă de

la răstunare și înclinații de 360

încărcare ridicată şi rezistență la descărcări profunde.

de grade și suportă un număr

Această tehnologie Start&Stop a impus noi cerințe în
fața bateriilor de acumulatoare plumb acide și a dus la apariția

de 3-4 ori mai mare de cicluri decât toate gamele convenționale,
având, astfel, o durată de viață ridicată.

bateriilor EFB (Enhanced Flooded Battery) și AGM (Absoptive
Glass Matt), care sunt adaptate noii tehnologii.
Alternativ, au apărut tehnologii de baterii de acumulatoare
auto concurente cum ar fi, de exemplu, Bateriile cu Litiu-Ion,
Bateriile cu Sodiu, și nu numai, baterii de mare putere, dar mult
mai usoare; acestea permit utilizarea bateriilor în cadrul autovehiculelor hibride și electrice, înlocuind astfel motoarele cu com-
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ROMBAT susține...

Alex Filip susținut de ROMBAT

Iosif Ureche susținut de ROMBAT

ROMBAT susține
sportul bistrițean Echipa de Handbal
CSM Bistrița

ROMBAT susține
sportul bistrițean Echipa de Handbal
CSM Bistrița

ROMBAT a susținut
Bistrița Folk - Ediția
a XV-a

ROMBAT a susținut
Cupa Casa EMA la înot
- Ediția a VI-a
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ROMBAT prezent la AUTO TOTAL BUSINESS SHOW Arad 2016
În această toamnă, ROMBAT a participat, din nou, la Auto Total Business
Show, care a avut loc în data de 1 octombrie pentru prima oară în Vestul țării,
în Arad. Ediția de toamnă a acestui show a însemnat 60 de stand-uri pe 7.000
mp, o adevărată „desfășurare de forțe” în domeniul pieselor auto originale și
aftermarket și, bineînțeles, mulți vizitatori la stand-ul ROMBAT.

ROMBAT prezent la AUTOMECHANIKA Frankfurt 2016
În perioada 13-17 septembrie 2016, ROMBAT a participat la Automechanika
Frankfurt, cel mai mare târg din lume dedicat sectorului auto, care în acest an
a găzduit 4.820 de expozanți și 136.000 de vizitatori.
Pe parcursul celor 5 zile ne-am prezentat tuturor celor care au trecut „pragul”
târgului și stand-ului, ne-am expus produsele din noua generație de baterii cu
SuperEndurance Technology, ne-am promovat imaginea de brand 100% românesc, ne-am întâlnit cu clienții existenți din Germania, Franța, UK, Spania, Italia
și ne-am găsit contacte noi cu potențial de dezvoltare pe piața de profil.

ROMBAT prezent la MOLDOGRATECH Chișinău 2016
Timp de 4 zile, în perioada 19-22 octombrie 2016, ROMBAT a participat la târgul
internațional MOLDAGROTECH dedicat sectorului angroindustrial, care a avut loc în
Chișinău, Republica Moldova. Aflat la a XXXI-a ediție, acest eveniment a adunat în
același loc 400 de expozanți din 13 țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Italia,
Ucraina, Turcia, Germania, Olanda, Serbia, Rusia, Repulica Moldova și, bineînțeles,
România. Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii dedicate, adică MOLDAGROTECH, a fost ocazia ideală de a fi și mai aproape de clienții
noștri din Republica Moldova și nu numai.
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ROMBAT în TOP
În data de 10 Noiembrie 2016, în București a avut loc Gala

s-a acordat un interes

Topul Național al Firmelor, ediția a XXIII-a, care a avut loc la Centrul

major atât din partea

Expozițional Romexpo, eveniment organizat de Camera de Comerț

mediului

și Industrie a României (CCIR) în cadrul căruia s-au premiat cei

din România, cât și

mai performanți oameni de afaceri din România. Topul Național al

din partea celor care

Firmelor a însemnat: 600 de invitați – companii, reprezentanţi ai

ne reprezintă la nivel

autorităţilor, ai Corpului Diplomatic acreditat la Bucureşti – 12.000

de țară - Președintele

de

afaceri

companii clasate pe

României, domnul Klaus Iohannis, și Primul Ministru, domnul

primele locuri (1-10)

Dacian Cioloș. Totodată, alături de aceștia, au fost prezente și

la nivel national –

nenumărate personalități diplomatice și politice. Pentru ROMBAT,

operatori economici

premiul din acest an este o recunoaștere a rezultatelor societății,

din diferite sectoare

dar și a poziției și influenței în mediul economic românesc. Am fost

de activitate: peste

onorat să reprezint compania la acest eveniment și să accept pre-

4.300 din industrie,

miul în numele tuturor colegilor care fac parte din echipa ROMBAT”

aproape 3.400 din

(Eduard CROITORU – Director Vânzări și Marketing ROMBAT)

servicii, circa 2.800 din comerț și turism, 461 din cercetare-

Un alt eveniment la care am avut onoarea de a fi invitați

dezvoltare și high-tech, 610 din agricultură, silvicultură și pes-

și, în mod implicit, de a participa a fost Gala Topului Județean al

cuit, 580 din construcții. Acest Top Național al Firmelor a fost

Firmelor, care a însemnat pentru ROMBAT un alt prilej de bucurie,

organizat în baza unei metodologii axate pe indicatori precum

societatea noastră fiind

cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficienţa utilizării

premiată pentru activi-

resurselor umane şi a capitalului angajat. (www.ccir.ro)

tatea des-fășurată în

Printre cei care au urcat pe podium s-a numărat și societatea

acest an. Astfel, am ur-

noastră, care a luat Locul I la secțiunea „Industrie – Întreprinderi

cat din nou pe podium,

Mari. Fabrica de acumulatori și baterii”, un premiu care ne încântă și

fiind clasați pe Locul I la

ne însuflețește să ne continuăm munca în a oferi cel mai bun pro-

categoriile „Fabricarea

dus marca ROMBAT.

de acumulatori și bat-

„Gala Topul Național al Firmelor este un eveniment care

erii. Întreprinderi mari” și „Topul Creativității”.

merită o atenție deo-sebită! A fost un eveniment reușit căruia i

Clienți mulțumiți
„Bateria dumneavoastră montată pe Dacia Logan în 2004 funcționează și
acum după aproape 11 ani fără să fie măcar reîncarcată la redresor vreodată (...)
Menționez că nu a fost scoasă niciodată din lăcașul ei în tot acest interval de timp (...)
Mi-am propus să o mențin până la epuizarea definitivă, când va trebui să o schimb.”
Viorel Liviu Nițescu

Client mulțumit din Năsăud, Bistrița-Năsăud
- peste 9 ani alături de bateria ROMBAT

Client mulțumit din București
- peste 9 ani alături de bateria ROMBAT

Viorel Liviu Nițescu (Câmpulung, Argeș)
- peste 11 ani alături de bateria ROMBAT

Costică FLOREA (Comuna Bodești, Neamț)
- peste 11 ani alături de bateria ROMBAT
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ROMBAT - Investiții în viitor
Tendințele pieței auto și noile descoperiri tehnologice,
care vin să creioneze viitorul, determină orice companiei să se
adapteze și să se reinventeze, adică să aibă un plan de investiții
bine pus la punct, un program complex, defalcat și adaptat care
se întinde pe mai mulți ani.
Deoarece dorim să oferim un produs fiabil și de încredere
clientului, în anul 2016 am continuat programul de investiții și am
căutat să aducem în fabrică cele mai bune echipamente și utilaje

•

(mașini de spălat, uscătoare,etc.)

care să ofere, la final, bateria ROMBAT performantă și adaptată
cerințelor actuale de pe piața auto. Volumul de investiții de

•

Creștere capacității de formare în Capacitate C3  – prin

achiziție tancuri formare și redresori.

1.284.000 Euro, pentru anul 2016 a fost astfel întocmit încât să
răspundă celor trei cerințe specifice investițiilor, adică:

Modernizare spălătorie - prin achiziție de echipamente

•

Achiziții SDV: roți turnare, matrițe pentru linia de turnare

continuă Concast.

•

Mărire de capacitate

•

Înlocuire echipamente

diverse sectoare, respectiv mașină de înfoliat, mașini de tăiat

•

Sănătate, securitate și protecția mediului

baterii, moara PPco (cameră tăiere), uscătoare de aer etc.

•

Principalele investiții ale anului 2016 sunt:
•

Canalizare ape pluviale – Reabilitare canalizare printr-o

•

Utilaje și echipamente specifice fluxului tehnologic în

Aparatură laborator - aparat determinare rezistență

internă, aparat digestie cu microunde etc.

metodă inedită, fără săpătură.

•

Echipamente IT.

Tehnologia implementată se numește Re-lining și constă

•

Analizor gaze REBAT.

în cămășuirea rețelei existente prin intermediul unui tub elas-

•

Incintă depozitat ulei conform cerințe ISU.

tic cu fibră de sticlă impregnată cu o răşină reactivă. Tubul de

De asemenea, societatea noastră, prin Departamentul

cămăşuire este introdus în conducta de reabilitat cu ajutorul

Investiții, dezvoltă un program de Reparații și Modernizare Clădiri.

rolelor de tractare, de regulă cu troliu-suport, este tras pe

În 2016, pentru acest program s-au cheltuit aproximativ 170.000

pacher și aşezat poziționat pe circumferinta conductei cu aju-

Euro.

torul aerului comprimat. Întărirea se face cu aplicarea unei surse

Principalele lucrări din acest program sunt:

de lumină UV sau cu abur. Rezultatul este o ţeavă de plastic

•

Modernizare Corp deservire auxiliar (stație neutralizare)

flexibilă, fără suduri şi suportabilitate statică.
Principalele faze tehnologice:
•

Inspecție preliminară (cctv), curățire, operații de      

by-pass a debitului, inspecție video pre-instalare.
•

Pozarea materialului de cămășuire prin: tragere

(pull-in), inversie cu presiune de aer sau inversie cu presiune
de coloana de apă.
•

Polimerizarea prin: tratament termic cu abur sau apă

fierbinte, tratament cu raze UV, rășini speciale sau tratament

Poză realizată înainte de modernizare

cu presiune de aer.
•

Recuperare în funcțiune prin debitarea, deschiderea

și reabilitarea racordurilor, inspecție vide post-instalare.

Poză realizată după modernizare
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•

Modernizare celulă 1 Formare Capacitate C1.

•

Pardoseală antiacidă hală Injecție - Zonă recuperare

polipropilenă.
•

Modernizare vestiare (Mentenanță, Capacitatea C1,

FBU).

•

Drumuri și platforme – reabilitare - REBAT.

Totodată, societatea noastră își propune, tot prin același
Departament de Investiții, și accesarea de fonduri euroguvernamentale - fonduri europene, ajutor de stat, fonduri de mediu
sau minimis.

•

Creare vestiar pentru Mentenanță.

În acest context, planurile ROMBAT sunt următoarele:

•

Reorganizare, sistematizare estacade transport utilități.

•

•

Creare zonă socială Capacitatea C1.            

Anul 2017 - Monitorizarea consumului energetic

(program de minimis în valoare 200.000 Euro).
•

Anul 2018 – Creșterea capacității de procesare baterii

uzate la REBAT (program în valoare de 1.350.000 Euro).
•

Anul 2019 – Creșterea capacității de producție la

Capacitatea C3 (program în valoare de 3.800.000 Euro).
Pentru că anul 2017 este aproape, vă oferim câteva
informații despre investițiile ce vor avea loc în anul ce bate la
ușă:
•

Program de Investiții în valoare de 1.260.000 Euro -

principala țintă a acestui program este achiziția unei linii de
•

Drumuri și platforme – reabilitare.

•

Spații verzi – amenajare.

•

Realizare spații de desprăfuire (Capacități C1, C2, C3).

Euro – obiectivul este modernizarea Atelierului montaj finali-

•

Creare spații de fumat.

zare, incluzând ventilația aferentă, din Capacitatea C1.

•

Reabilitare pardoseală - Zonă pregătire sarja - REBAT

(Copșa Mică).
•

Refacere pardoseală Hala Engitec.

montaj modernă și performantă.
•

Program de Reparații clădiri în valoare de 172.000

Ilie PÂRVU,
Director Investiții ROMBAT
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Ce ne-a adus anul 2016...
•

Parteneri noi...

•

Proiecte noi...

o

Dynamic Batteries Services Limited UK, unul dintre

o

Furnizarea de baterii auto ROMBAT pentru noul

distribuitorii principali de pe piața de baterii auto din UK, face
parte, începând cu acest

timp, va începe cu anul

an, din Grupul METAIR,

2017, iar vehiculele din

parteneriat care ne va

cadrul

permite să ne consolidăm

sunt destinate piețelor

și să ne dezvoltăm poziția

din Europa, Asia, Eurasia,

într-una dintre cele mai

Africa și America. Astfel,

importante piețe din Europa.
o

Duster, care vine cu un nou design, robust și elegant în același

acestui

proiect

cu dimensiuni schimbate pentru a fi dotat cu șapte locuri, cu

AD Auto Total România, lider pe piața românească a

senzori de control al climei, cu sisteme de navigaţie şi de par-

pieselor de schimb și accesoriilor auto și ROMBAT au semnat în

care ca dotări standard pentru unele versiuni, „Grand Duster”

luna martie un parteneriat bazat pe principii comune: furnizarea

(www.promotor.ro) va avea în echipare și bateria ROMBAT cu

de produse și servicii performante, prompte și profesioniste. Ce

tehnologia Start-Stop.

înseamnă acest lucru? Faptul că bateriile ROMBAT vor ajunge

o

Având în vedere că dorim să fim si mai apropiați de

în cel mai scurt timp la

clienții noștri, în Franța, am

conducătorii auto din orice

început o colaborare cu un

colț al țării, având în ve-

furnizor de servicii logis-

dere că AD Auto Total este

tice, ceea ce înseamnă că

unul dintre cei mai mari

în maxim 72 de ore de la

distribuitori de piese auto

plasarea comenzii, clientul

din România cu 70 de depozite distribuite optim în toată țara,

va avea parte de bateria

cu o logistică adaptată specificului fiecărei zone și cu sistemul

ROMBAT. Acesta este un proiect pilot care înseamnă extinderea

ERP inovator.

rețelei ROMBAT nu doar pe piața internă, unde suntem Bateria

o

Oscaro Franța, unul din cei mai mari distribuitori on-

nr. 1 în România, dar și pe piața externă.

line din Europa, și ROMBAT vor face echipă pentru distribuirea

•

Experiențe noi...

de acumulatori pe piața

o

Invitația din partea partenerului nostru din China a

auto din Franța și nu numai.

însemnat nu doar vizitarea fabricilor de producție a bateriilor

Oscaro vine cu o noutate:

AGM, GEL și cele bazate

oferă adepților DIY („Do It

pe tehnologia Lithium, ci

Yourself”) posibilitatea de

și descoperirea unei lumi

a-și echipa autovehiculele

aparte și fascinante, o

cu cele necesare în termenul cel mai scurt și cu produse dintr-o

civilizație care poate fi

gamă variată, într-o manieră profesionistă.

descrisă prin cuvintele:

o

Parteneriatul cu Invest Technologies Rusia, o companie

care deține o rețea extinsă și care produce baterii pentru sec-

trecut și viitor, tradiții și

torul industrial, înseamnă că

inovații, calitate și canti-

și piața bateriilor cu plumb-

tate.

acid din Rusia va beneficia
de calitatea și performanțele
produselor ROMBAT.
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•

Time

O nouă identitate...

Bateria nr. 1 în România

ROMATUD

SOREX PROD
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Resursele Umane
în 2016 și 2017

Constantin Noica spunea că „Omul nu este propriul lui

cialitate, care este una

prezent; el este propriul său viitor”, iar prezentul și viitorul unei

dintre cele mai impor-

companii stă în cea mai importantă resursă a sa: omul. Iar grija

tante aspecte pe care

noastră este de a crea angajatului, cea mai importantă resursă

le avem în vedere, luând

în creșterea economică a unei corporații, mediul propice de lucru

în considerare specificul

în care să se simtă apreciat și respectat.

industrial al societății.

Deoarece resursa umană este o resursă cu totul specială

Cu toate acestea, suntem conștienți că pregătirea echipei

de care depinde activitatea unei societăți și prin intermediul

ROMBAT necesită și o altfel de instruire decât cea tehnică.

căreia sunt obținute rezultatele mult așteptate, anul 2016 a

Din acest motiv, în luna Martie a acestui an, am organizat

fost un an în care am pus accentul pe formarea și dezvoltarea

cursul De la obiectiv la

angajaților, demers ce reprezintă o constantă în obiectivele

performanță prin care

departamentului de Resurse Umane.

ne-am

Instruirea constantă și planificată a angajaților este

înțelegem

propus

să

modalitățile

importantă pentru toată echipa ROMBAT, iar activitatea de

și acțiunile prin care să

formare profesională începe cu repere teoretice la locul de

atingem performanța în

muncă, aplicate prin sarcinile de zi cu zi, și se continuă prin

fiecare domeniu.

formări teoretice aplicate ulterior și în mod perpetuu. Astfel,

Un alt eveniment, în care accentul s-a pus pe rolul im-

au fost organizate cursuri pentru colegi din diferite departa-

portant al fiecărui om dintr-o companie, a fost participarea

mente – Producție, Tehnic, Logistică, Marketing, IT, QMS, CTC,

la conferința Leading is Everybody’s Business, susținută de Jim

Cumpărări -, în care elementul central a fost pregătirea de spe-

Bagnola. Vorbele acestuia ne-au reamintit că succesul depinde

12
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Time

de implicarea fiecăruia și

îl facem prin diferite activități de care beneficiază fiecare om din

de capacitatea noastră

echipa ROMBAT: Ziua ROMBAT, micile atenții de recunoștință

de a găsi motivațiile

oferite cu diferite ocazii precum Sfintele Paști, 8 Martie,

potrivite pentru fideliza-

Crăciunul și lista poate continua.

rea angajaților.
De asemenea, ne
concentrăm atenția asupra potențialului intern de dezvoltare
în ceea ce privește formarea profesională pentru domenii

Aaa...și să nu uităm că anul 2016 a însemnat pentru
departamentul de Resurse Umane amenajarea biroului, în
care îi așteptăm cu drag și voioșie pe colegi.
Ne dorim ca anul 2017 să fie și mai productiv decât anul ce

tehnice, precum cea de „Sculer-Matrițer”, o meserie care are

în curând va trece, în care

din ce în ce mai puțini adepți pe piața muncii; dorim să facem

vom adapta politicile de

acest lucru prin organizarea de cursuri interne care vor duce

recrutare la tendințele

ulterior la crearea unei „pepiniere proprii”. Această pregătire

actuale de tehnologizare

internă asigură cunoștințe teoretice de specialitate și deprinderi

și de globalizare, pre-

practice în vederea confecționării de scule, dispozitive, verifi-

cum și la dorințele noii

catoare, modele și șabloane, ștanțe și matrițe de complexitate

generații de mobilitate

medie, ținând seama de cerințele de precizie și calitate specifice

și flexibilitate pe piața

atelierului Autoutilări ROMBAT.

muncii. Vom continua pregătirea echipei ROMBAT pentru ca

Dar cea mai mare bucurie pentru noi este crearea unui

aceasta să se reinventeze și să se adapteze la noile cerințe de

mediu de lucu cât mai plăcut, deoarece dorim ca angajatul să

pe piața muncii și la noile descoperiri tehnologice de pe piața

vină la locul de muncă cu dragă inimă, iar acest lucru încercăm să

auto.
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Anul 2016 pentru ROMBAT
și Distribuitorii ROMBAT
reprezentat cea mai bună lună din punct

însă posibile fără implicarea tuturor

de vedere al vânzărilor ROMBAT pe piața

oamenilor din ROMBAT și din afara

din România din ultimii 3 ani. Totodată,

ROMBAT, angrenați în acest fenomen.

bateria de top, PREMIER, care a benefi-

Suntem fericiți cu faptul că am beneficiat

ciat pe întreg anul 2016 de o garanție de

de aportul întregii Rețele de Distribuție

3 ani, a crescut spectaculos în ponderea

ROMBAT, care s-a mobilizat parcă mai

totală, câștigând peste 10 procente față

mult ca oricând într-o perioadă dificilă,

de anul trecut. Desigur, o contribuție

cu o concurență acerbă. Este un mo-

importantă în acest sens au avut-o atât

ment bun să ne arătăm recunoștința

campania media, care a dus la creșterea

față de toți acești oameni care, prin de-

„Pentru ROMBAT, pe piața After-

cererii din partea utilizatorului final,

votamentul și implicarea lor, ne-au făcut

Market România, anul 2016 a fost unul

cât și calitatea incontestabilă a acestor

nouă, oamenilor de vânzări, munca mai

foarte bun. Ne putem mândri cu câteva

baterii, care a dus la creșterea încrederii

ușoară și au contribuit la dezvoltarea

realizări notabile și cu creșteri de vânzări

revânzătorilor în produsul ROMBAT și,

business-ului ROMBAT, fiind mândri că

importante comparativ cu anii precedenți.

implicit, la creșterea aprovizionării maga-

reprezentăm împreună Bateria nr. 1 în

Anul se anunța unul bun încă din luna ianu-

zinelor cu baterii ROMBAT. Schimbarea de

România!”

arie care, din punct de vedere al vânzărilor

imagine ROMBAT s-a reflectat anul aces-

de baterii ROMBAT, a fost cea mai bună

ta la nivelul fiecărui Centru, dar și la nivelul

lună ianuarie din ultimii 5 ani. O altă realizare

unor magazine reprezentative din țară.

notabilă a fost în luna octombrie 2016, care a

Toate aceste realizări nu ar fi fost

Costel TRINCĂ,
Director Vânzări AM-România
ROMBAT

prin determinare, au afectat activitatea

pe acest an și că am făcut echipă bună cu

colaboratorilor noștri și clienților cheie.

partenerii ROMBAT.

Toate acestea m-au făcut să am o abor-

În anul 2017, voi avea același op-

dare constructivă, axată pe obținerea

timism cu care mi-am obișnuit colegii și

rezultatelor, și să caut soluții acolo unde

colaboratorii din zona arondată, voi avea

alții văd doar probleme. Am identificat

aceeași dedicare în a-mi face treaba cât

potențiali clienți, factori motivaționali,

mai bine pentru ca, în final, ROMBAT să

măsuri de creștere a vânzărilor, toate în

își consolideze pozitia de lider pe această

vederea realizării obiectivelor lunare.

piață de nișă, cea a bateriilor, confirmând

Calitatea noii generații de baterii
„Începutul acestui an, luna ianuarie,

ROMBAT, cu tehnologie SuperEndurance,

a fost marcat de pozitivitate când atât

campania 3 ani garanție la acumulatorii

achizițiile, cât și vânzările au depășit cu

PREMIER și, nu în ultimul rând, campaniile

mult așteptările noastre. Însă, pe parcur-

organizate de societate noastră, pentru

sul anului, am întâmpinat și mici provocări

Distribuitori și prin intermediul canalelor

venite din mai multe direcții: din partea

media, au dus la creșterea încrederii clien-

concurenței, a clientului final, factori care

tului final în produsul marca ROMBAT.

au conturat realitatea pieței auto și care,
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Consider că mi-am atins obiectivele

și reiterând că bateria ROMBAT este
numărul 1 din România.”

Costel BALAN,
Manager de Zonă ROMBAT

Time
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„2016 a fost un an cu realizări pe
toate planurile.

consecutiv în care am avut parte de o

magazinelor partenere, iar al doilea ar-

creștere a vânzărilor de baterii atât în

gument, la fel de puternic și care ne-a

cazul Centrelor ROMBAT, cât și în cazul

diferențiat de concurență, fiind un fac-

Distribuitorilor autorizați ROMBAT cu

tor decisiv în alegerea clientului final a

care am colaborat. Profit de această

produsului ROMBAT, a fost garanția de

ocazie pentru a le mulțumi pentru efor-

3 ani la bateriile din gama PREMIER.

turile depuse și pentru determinarea

Intru în anul 2017 cu ideea că prin

acestora în a obține cele mai bune rezul-

muncă și prin eforturile fiecăruia din

tate. De asemenea, această creștere nu

echipa ROMBAT, într-un mod unitar,

ar fi fost posibilă fără ajutorul colegilor

coerent și consecvent, vom consolida

care au proiectat și produs noile baterii

cota de piață ROMBAT, Bateria nr. 1 în

ROMBAT. Calitatea generației de baterii

România!”

Înainte de toate, aș dori să vă

cu noua tehnologie a fost argumentul

împărtășesc faptul că este al doilea an

principal în discuțiile cu reprezentanții

Cristi DUMITRU,
Manager de Zonă ROMBAT

ne ducă către obiectivele stabilite. Astfel, am

baterii ROMBAT în condiții cât mai

venit pe piața auto cu o baterie inovativă,

avantajoase. Acest lucru a fost posibil

bazată pe o tehnologie de fabricație la

prin colaborările avute cu cât mai multe

cele mai noi standarde, și cu o baterie

puncte de desfacere, care au oferit bateria

cu 3 ani garanție, ROMBAT fiind singurul

ROMBAT către clientul final în condiții de

producător de acumulatori care a venit cu

promptitudine și profesionalism.

oferta de extra-garanție.

Cu siguranță, vom continua ascen-

Împreună cu colegii de la Centrele

siunea și în anul 2017 și ne vom menține

proprii din București și Constanța, precum

poziția deja câștigată de-a lungul timpului,
de Bateria nr. 1 în România.”

„Anul 2016 a fost un an cu trend

și împreună cu Distribuitorii autorizați

ascendent în ceea ce privește vânzarea

ROMBAT din zona de Sud-Est a României,

bateriilor ROMBAT. Ca și în anii anteriori,

ne-am asigurat că orice utilizator de auto-

am analizat și identificat acei pași care să

vehicul are posibilitatea să achiziționeze

Iulian CORHANĂ,
Manager de Zonă ROMBAT

al vânzărilor din istoria ROMBAT. Am

China și am vizitat fabricile de producție

avut parte de provocări multiple pe care

baterii AGM și GEL, precum și bateriile

le-am depășit cu succes prin stabilirea

cu tehnologie Lithium. Această călătorie

de noi căi de dezvoltare a acestui seg-

ne-a arătat nu doar frumusețile unei țări

ment de business, bateriile staționare,

precum China, dar ne-a înzestrat și cu un

și prin atragerea de noi clienți, strategici

set de cunoștințe suplimentar, care ne

și capabili să susțină o relație de afaceri

ajută în mai buna înțelegere a tehnolo-

fructuoasă cu ROMBAT. De asemenea,

giei de fabricare a bateriilor staționare.

am diversificat gama de produse, cu noi

Avem încrederea că această experiență

modele de baterii, acaparând, astfel,

se va dovedi utilă și în ceea ce privește

„2016 a fost un an în care ne-am

o mai mare cotă de piață și oferind, în

dezvoltarea relațiilor comerciale pe viitor,

propus să depășim toate realizările de

același timp, clienților satisfacția că au

cu ajutorul cărora ROMBAT va fi numărul

până acum în ceea ce privește bateriile

ales cel mai bun produs pentru aplicațiile

1 în preferințele clienților când vorbim de

staționare, iar șansele au fost de partea

necesare.

gama de baterii staționare.”

noastră, deoarece avem o cifră de suc-

În altă ordine de idei, anul 2016

ces de peste 100% din punct de vedere al

este anul în care am dat curs invitației

realizării obiectivelor, fiind cel mai bun an

făcute de către partenerul nostru din

Radu CLAUDIU,
Manager de Zonă ROMBAT
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„Încheiem un an deosebit, în care
am înregistrat progrese remarcabile pe
piața de baterii auto.
A fost un an plin de provocări venite
din partea concurenței, dar, alături de
Distribuitorii autorizați ROMBAT, ne-am
făcut treaba, am mers mai departe, am

mândrie că suntem în continuare Bateria
n. 1 în România!
În anul 2017 vom continua povestea
de succes a bateriei ROMBAT alături de
colegi, parteneri și Distribuitori.
Să avem împreună Un an nou plin de
sănătate și împliniri!”

avut încredere în produsul ROMBAT și am
aceea, la finele anului 2016 afirmăm cu

Cosmin MUNTEANU,
Manager de Zonă ROMBAT

narea satisfacției celor actuali. Acest lucru

în zonă răspunde cu promptitudine la

l-am obținut până la urmă prin ofertarea

rezolvarea problemelor din piață, având, în

unui produs cu un raport preț-calitate

acest mod, o comunicare foarte bună.

transmis această încredere și clienților. De

competitiv. Campaniile ROMBAT au fost

Sperăm ca anul 2017 să fie un an

bine primite atât de societatea noastră, cât

mai bun, în condițiile în care vom oferta

”Anul 2016, pentru RUBIN, a fost unul

și de clienții noștri, având un impact pozitiv

produsul ROMBAT, o baterie de calitate,

în care am depus mai mult efort pentru a

asupra verigilor din lanțul de distribuție și

la un preț cât mai competitiv pe piață.”

menține, respectiv pentru a crește vânzările

utilizatorului final. În ceea ce privește co-

din 2015. În acest an, scopul nostru a fost de

laborarea cu ROMBAT, suntem mulțumiți

a câștiga clienți noi și de a veni în întâmpi-

de faptul că reprezentantul societății

Elena BOGDAN,
Administrator - RUBIN SRL

ROMBAT, care i-a sprijinit pe Distribuitori

dere spre anul 2017, în care dorim să

prin promoțiile lansate, prin campaniile

depășim performanțele anului 2016.”

derulate, atât cea agricolă de primăvară,
cât și cea în care a oferit 3 ani garanție la

Călin TIMOCE,

„Anul 2016, pentru ZETAS BATROM, a

bateria PREMIER, și, nu în ultimul rând,

fost unul bun în ceea ce privește vânzările,

printr-un raport corect calitate-preț

Administrator – ZETAS BATROM
Impex SRL

iar acest lucru s-a datorat și colaborării cu

la produsele oferite. Privim cu încre-

asmul noii generații, având în vedere că
ne-am mărit echipa cu un nou membru
„Pentru mine și pentru societate pe

ROMBAT în zonă, domnul Costel Balan,

motivat și plin de inițiativă, care va ac-

care o reprezint, GENAMAG SRL, anul 2016

am reușit să găsim acele căi care să ne

tiva ca om de vânzări în zonele Brașov

a fost un an bun, un an al vânzărilor, în care

permită recâștigarea poziției pe piața auto

și Covasna și care va însufleți echipa

creșterea a fost determinată, în principal,

prin stabilirea unor măsuri de creștere a

noastră.

de politica de colaborare avută de ROMBAT

vănzărilor și a unor strategii trimestriale și

Anul 2017 îl privim cu încredere

în raport cu partenerii săi. De asemenea,

semestriale. Această muncă în echipă mă

și optimism; cu siguranță vom reuși

garanția de 3 ani oferită bateriilor PREMIER

face să cred cu convingere că vom reuși

să performăm și să creștem alături de

a fost un factor decisiv în câștigarea încrede-

să ne îndeplinim obiectivele stabilite la

ROMBAT.”

rii clientului final față de produsul ROMBAT.

sfârșitul anului 2015, chiar să le depășim

Începutul anului 2016 a fost unul

cu peste 10 % față de anul trecut. De ase-

anevoios, dar, alături de reprezentantul

menea, vom miza și pe spiritul și entuzi-
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Dorel ANIȚĂ,
Administrator - GENAMAG SRL

Time

ROMBAT News
Technology, la toate gamele de produse

a găsi bateria potrivită prin intermediul

și schimbarea de imagine. Un alt factor

unui program de introducere a datelor

important, în înregistrarea acestor cifre,

autovehiculului deținut, demers care va

l-a avut și echipa ROMBAT care a gândit

facilita achiziția de produse ROMBAT.

„În anul 2016, ROMPRIOXIM Impex

și implementat, cu ajutorul colaboratorilor,

a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 20%

politici de vânzări și marketing. Credem că,

menținem calitatea serviciilor la un nivel

față de anul precedent, creșterea fiind

în orice afacere, un loc important îl ocupă și

cât mai înalt, să creștem alături de clienții

semnificativă pe partea de vânzări cu

echipa cu care lucrezi și din care faci parte.

noștri și să dezvoltăm comercializarea

amănuntul la persoane fizice. Considerăm

Anul 2016, pentru ROMPRIOXIM

că trei factori au fost determinanți în

Impex, a însemnat clienți multumiți,

această creștere: garanția de 3 ani oferită

care au căpătat încredere în noi și în pro-

la gama Premier, gama de vârf ROMBAT,

dusele oferite, și proiecte noi, precum

care a fost un succes, noua tehnologie de

realizarea unui site de promovare care

fabricație a bateriilor, SuperEndurance

vine în ajutorul clientului ce își dorește

Pentru

anul

2017

dorim

să

bateriilor ROMBAT.”

Liviu BECHEȘ,
Administrator - ROMPRIOXIM
Impex SRL

înființate în 7 orașe, am reușit să vindem

unui punct de lucru din Dej, acțiune pe

bateriile ROMBAT împotriva concurenței,

care sperăm să o repetăm în 2017 și în

mult peste așteptările noastre. De ase-

restul țării.

menea, un alt punct forte în vânzarea

Totodată, în anul 2017 dorim să

„Anul 2016 a fost un an în care toate

bateriilor au fost politicile de marketing

extindem rețeaua de distribuție, printr-o

eforturile noastre s-au îndreptat către

și vânzări demarate și implementate de

expansiune a punctelor de lucru actuale

combaterea concurenței existente pe

către ROMBAT. Considerăm că schimba-

și prin înființarea altora.

piața de baterii. Cu prețuri și facilități com-

rea de imagine, precum și schimbarea

Credem cu tărie că munca în echipă

petitive, cu campanii de vânzări și media

tehnologiei de fabricație a bateriilor

este calea către rezultate extraordinare, iar

atrăgătoare și ademenitoare, concurența

ROMBAT au reprezentat elemente cheie

cu ajutorul echipei ROMBAT și a măsurilor

a încercat să se impună, dar nu a reușit.

în succesul acestei afaceri, deoarece

luate cu privire la identitatea bateriei

Considerăm că abordarea noastră și cola-

această reinventare s-a făcut la cerințele

ROMBAT, vom depune toate eforturile să

borarea cu ROMBAT au fost printre factorii

venite de pe piața auto atât din partea

creștem în vânzarea produselor ROMBAT

importanți care ne-au ajutat în a ne impune

clienților, cât și din partea producătorilor.

și în anul ce vine cu pași repezi.”

pe piața de baterii. Astfel, prin apropierea

Din acest motiv, anul acesta am început,

noastră de clienți, cu cele 8 puncte de lucru

împreună cu ROMBAT, modernizarea

Vicențiu REPEDE,
Administrator - FAST Consignație SRL

fundament solid pentru clientul final,
care este din ce în ce mai mulțumit de
produsul ROMBAT.

„Anul 2016 a fost un an plin de
provocări pentru CHIMSZED, dar am

„Anul 2016 a fost un an cu multe

Pentru anul 2017 dorim să avem

lucruri pozitive în ceea ce privește vân-

o colaborare cât mai bună cu ROMBAT,

În anul următor sperăm la o colabo-

zarea bateriilor ROMBAT. Calitatea și

care să fie bazată pe principii solide,

rare și mai bună cu partenerii noștri și cu

ROMBAT

corectitudine și transparență, precum

ROMBAT, care să ne ajute să obținem

și pe criterii de performanță.”

rezultate demne de laudă pe piața After-

performanța

acumulatorilor

s-au îmbunătățit, a fost acordată garanția
de 3 ani la bateria PREMIER, Rețeaua
ROMBAT a devenit mai puternică în pofida
concurenței. Toți acești factori au creat un

făcut față cu brio.

Market de baterii.”

Florian BEGHER,
Administrator - FADO Trade SRL

Szekely JOZSEF,
Administrator – CHIMSZED Impex SRL
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Time

Happy ROMBAT

Crăciunul în diferite
colțuri ale lumii

Nimfele – Anjanas – sunt cele care le oferă jucării copiilor

din munţi unul câte unul, începând cu data de 11 decembrie,

săraci de la sate. Acestea au părul lung, panglici colorate prinse

şi aduc celor cuminţi dulciuri, mandarine şi lozuri în plic, iar

în cozi și coroane de flori pe cap.

celor răi, câte un cartof.

O tradiţie a elveţienilor este „Parada ridichilor luminate”.
Copiii scobesc câte o ridiche, pe care ulterior o împodobesc cu
diferite forme de sezon (brăduţi, steluţe).

Moș Nicolae aduce cadourile și nu Moș Crăciun. Ei
sărbătoresc în seara de 5 decembrie și își fac cadouri însoțite
de câte o poezie haioasă, creată pentru destinatarul cadoului.
Fiecare membru al familiei trage la sorți un alt membru căruia
îi va face cadoul și îi va dedica poezia. Majoritatea cadourilor

O L ANDA

ELVEȚI A

Aici nu vine doar un Moş Crăciun, ci 13. Aceştia coboară

CANTABRIA

I SLAND A

„Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon,
ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului
înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi,
din plin, compasiune.” Calvin Coolidge
Cu aceste gânduri în minte, înseamnă că putem
găsi spiritul Crăciunului oriunde și să avem parte de
obiceiuri inedite din diferite colțuri ale lumii:

I T ALIA

sunt personalizate și au stransă legătură cu felul de a fi al
Copiii primesc cadourile într-un borcan numit „Urna

destinatarului.

destinului”, însă nu de la Moş Crăciun, ci de la Befana, o
vrăjitoare care vine călare pe o mătură.

Aici nu vine Moșul și nici Îngerașul, ca la polonezi, ci
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care se plimbă Magii, în timp ce pajii lor le aruncă copiilor
Tradiţională aici este masa cu 12 feluri de mâncare, din

bomboane. Copii își primesc cadourile în data de 7 ianuarie,

seara de Ajun. Membrii familiei nu vor începe însă să guste

iar aceștia, la rândul lor, le lasă surprize Magilor – turrón

bucatele până la apariţia primelor stele pe cer.

(echivalentul halviței românești), cava (vin), neulas (rulouri
de napolitane) și fursecuri.

În seara de Ajun se adună cu toții la masă, doar că ei
Un obicei în aceste ţări este prezicerea viitorului, care

pregătesc un loc în plus la masă, deoarece polonezii cred

presupune tăierea în curmeziş a unui măr. Dacă apare o stea,

că nimeni nu trebuie să fie singur de sărbători. Acel loc fie

va fi un an bun, iar dacă este o cruce, anul va fi rău.

rămâne liber, fie este ocupat de un vecin sau prieten care
este singur de Crăciun.

P OLON I A

CEH I A,
S L OV AC IA

U CR A I NA

vadă, la Cavalcada – un fel de paradă a trăsurilor regale cu

S PA NI A

cei trei Magi. Pe 6 ianuarie toată lumea iese pe strada să îi

Sursa: www.mos-craciun.com; www.bestmusic.ro;
www.adevarul.ro; www.crestinortodox.ro

Time

Urare
Vreau în prag de sărbătoare
Să vă trimit o urare
S-aveți liniște în casă,
Bucate multe pe masă,
S-aveți dulciuri la copii,
Hăinuțe și jucării,
S-aveți frigideru’ plin
Acușica „porcii” vin,
S-aveți un Crăciun frumos,
Cu cârnați și caltabolși!
Și-uite-așa, în prag de seară,
Să miroase-a scorțișoară
S-așteptați pe Moș Crăciun
Poate are-un an mai bun!
Știu că era supărat...
Criza...rău l-a afectat!
Aho! Aho! Și-Anu’ Nou vine
Sper să fie și mai bine
Să primim salarii mari,
De-alea, de parlamentari.
LA MULȚI ANI, Dragi ROMBAT-iști!
Să fiți veseli! Nu fiți triști!

După multă muncă, apar și
recompensele. Astfel, în anul
2016...

Am schiat...

Am vizitat salina de la Praid...

Am urcat munții...
Am pescuit...

Am vizitat Mănăstirile din Bucovina...

Ne-am bucurat de prima
zăpadă în Maramureș...

Ne-am relaxat...

Ne-am gândit și la
cei de lângă noi...

și
Am sărbătorit 1 Decembrie.
Ramona NICOARĂ,

Financial Account ROMBAT

19

