


Mesaj editorial
Am ajuns la finalul anului 2020, un an pe care 
toți îl așteptam cu emoție, cu entuziasm, un an 
care ne promitea schimbarea, un an al noilor 
începuturi, fără să știm, fără să fim pregătiți că 
este ACEL an care avea să schimbe totul.

Schimbarea s-a produs, atât la nivel global, cât 
și la nivel mental. A fost un an al încercărilor, al 
provocărilor, al curajului, un an de care ne vom 
aminti mult timp.

Tot ce trăim în prezent reprezintă o experiență 
mai deosebită, o experiență care ne-a „forțat” să 
apreciem ce poate, probabil, înainte nu vedeam, 
nu observam...LIBERTATEA, libertatea micilor 
plăceri care îți aduceau un zâmbet timid pe chip, 
libertatea de a te bucura de acele acțiuni și mo-
mente care până deunăzi reprezentau o norma-
litate, o normalitate pe care, poate, nu o prețuiai 
la adevărata valoare.

Fiind privați de acest „aer”, ne-am schimbat, am 
început să privim viața diferit și să ne gândim ce 
este cu adevărat important.

Anul 2020 este și anul în care ROMBAT se mân-
drește cu 40 de ani de activitate

40 de ani de Recorduri
                       Optimism
                       Motivație
                       Baterii românești
                       Angajament
                       Tradiție

Vă mulțumim tuturor pentru tot ce faceți în 
fiecare zi, pentru toată dedicarea, implicarea, 
răbdarea și eforturile care ne-au ajutat să ajun-
gem aici.

Citind articolele prezente în Revista ROMBAT 
Time, amintiți-vă faptul că ROMBAT face parte 
din noi și că nu ar fi existat fără fiecare dintre 
noi. Căci noi reprezentăm ROMBAT.

Să ne străduim să trăim în pace, cu speranță  și 
cu încredere.

Cu toții ar trebui să învățăm ce înseamnă re-
cunoștința pentru fiecare zi, fiecare lucru, gest, 
fiecare persoană din viață noastră.

Să trăim clipa, să prețuim viața, să prețuim tot 
ce ne înconjoară și să avem curaj și credință că 
TOTUL VA FI BINE!

Cu drag, 
Echipa Editorială 
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”
„LA MULȚI ANI, ROMBAT!         

  Să nu uităm trecutul,   
  Să trăim prezentul,                 
     Să construim cu

                   încredere viitorul.”
MARIN LANȚOȘ

 Primul lucru este acela de
a te accepta în mod profund pe tine însuţi

 Fiecare se simte inferior într-un fel sau altul.
Motivul este neacceptarea faptului că fiecare este unic. 
Nu se pune problema superiorităţii sau a inferiorităţii. 
Fiecare face parte dintr-o categorie care îi este proprie 

şi din acest lucru nu rezultă nicio comparaţie.
Și nu pot să-mi închipui o fiinţă care

să aibă totul în această lume.
Unii nu au ezitat să încerce,

dar au eşuat lamentabil.
Fii doar tu însuţi şi va fi suficient.”

Osho 
(filozof, guru și învățător spiritual indian)
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Trăim o experiență pe care nu ne-am imagi-
nat-o, la care nu ne-am putut gândi, aceea 
de a produce baterii în vreme de pandemie.

În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu 
pentru că avem comenzi suficiente și că 
trebuie să lucrăm și sâmbetele pentru 
a satisface clienții noștri. Aș menționa 
aici comanda pe care am primit-o de la o 
mare firmă americană, de a produce peste 
20.000 baterii/lună, până în iulie 2022.

Dar, pentru a fi sănătoși, pentru a putea 
produce aceste baterii, este absolut obli-
gatoriu să respectăm câteva reguli prin 
care să stopăm, să încetinim răspândi-
rea virusului SARS Cov 2, care a produs 
această pandemie. Aceste reguli sunt 
următoarele:

• Purtatul măștii în spațiile închise sau 
deschise, dar aglomerate.

•  Păstrarea distanței de minim 2 metri.

•  Igienizarea repetată a mâinilor.

ROMBAT asigură zilnic măști și dezinfec-
tant în dispenserele răspândite în toată 
fabrica.  Vă rugăm să respectați aceste 
reguli în timpul transportului în comun 
spre și de la fabrică, la vestiare, la locurile 
de muncă, la locurile de servit masa, la 
cantină, în oraș și peste tot.

Vă doresc multă sănătate dumneavoastră 
și familiilor. Doamne ajută!

Ioan REPEDE,
Director General ROMBAT

„Mesajul ROMBAT,
Aniversăm 40 de ani

tradus în limbajul
generației “Z” înseamnă: 

#Muncă asiduă,
#Maturitate, #Înțelepciune,

#Determinare, #Calitate,
#Dezvoltare, #Renume
şi #Grija pentru mediu.

La mulți ani Rombat
şi felicitări pentru

rezultatele frumoase!"
ALEXANDRU

SZABO

„Este o onoare
pentru mine să fac parte

din echipa Rombat la
acest ceas aniversar, ca și
gardian al mărcii Rombat.
La mulți ani tuturor celor

care au contribuit și
contribuie la succesul

mărcii Rombat! 
La mulți ani, Rombat!"

EDUARD
CROITORU

„40 de ani de Rombat
nu este numai o simplă aniversare,

ci reprezintă o încununare a eforturilor
şi implicării multor oameni care au făcut 

sau care fac parte din acest fenomen
(angajați, acționari, parteneri, clienți). 
Rombat reprezintă continuitate, fiind 

dovada lucrului bine făcut şi a faptului că, 
dacă iți propui să construieşti un produs de 

calitate, o poți face şi în România.
Rombat reprezintă pentru mulți

dintre noi parte din
mândria de a fi român!

La mulți ani!"
COSTEL TRINCĂ 

„La mulți ani Rombat şi
totodată, acum la 40 de ani

de când Rombat a produs, printre  
primii din țară acumulatori auto,

mă bucur că fac parte din această 
companie care a revoluționat

producția bateriilor şi a avut un
impact major asupra economiei 

locale în țara noastră.
 40 de ani de continuitate şi

performanță în industria română.
Felicitări Companiei, conducerii

şi angajaților săi."
VALENTIN 
ȘERBAN

               „Rezultatele
               de excepție obținute

de-a lungul anilor de
Rombat sunt dovada importanței

pe care o acordăm calității,
diversității şi inovației produselor. 

La aniversarea a 40 de ani, 
întreaga echipă Rombat merită 
felicitări pentru aceste realizări 

frumoase şi-i urez mulți ani,
stabilitate şi noi

ascensiuni!"

Dragi colegi,

„Sunt nouă ani de când 
am intrat în echipa Rombat.

Îmi amintesc şi acum interviul de angajare,
impresionat de privirea blândă, de om bun,
a doamnei Elena Sava. ,,Ce norocos aş fi
dacă m-aş angaja aici!’’ am gândit atunci.
Anii au trecut şi încă mă consider norocos

că fac parte din echipa Rombat. De ce?
Pentru că fac ceea ce îmi place, pentru că am colegi

minunați, pentru că sunt respectat, apreciat şi
pentru că am parte de un mediu în care îmi pot pune

în valoare calitățile şi pot face perfomanță.
Îmi doresc să pun umărul în continuare pentru

a menține încrederea clienților noştri în parteneriatul
cu Rombat, pentru a creşte puterea brandului în aşa fel 

încât, peste încă 40 de ani, Rombat să devină
bateria nr.1 în Europa!’"

CRISTI DUMITRU

„ROMBAT aniversează
anul acesta 40 de ani.

Să îi urăm Mulți ani de acum încolo,
în care să producă baterii de calitate superioară

ca şi până acum, la un preț competitiv! Să îşi păstreze
locul de “Bateria nr.1 în România”, ca şi Cotă de piață!

Din aceşti 40 de ani aniversari, 10 ani i-am petrecut
împreună. Din 31 mai 2010 sunt angajat ca şi

Manager de zonă în cadrul ROMBAT. 
Au fost 10 ani plini de provocări, în care mi-am

adus aportul în creşterea vânzărilor, în crearea unei relații 
foarte bune cu distribuitorii şi cu clienții revânzători, în 

crearea unor campanii menite să motiveze distribuitorii. 
Am făcut totul posibil pentru a menține

imaginea de brand a ROMBAT.
Este perioada în care ROMBAT a produs

baterii cu o tehnologie de fabricație superioară 
SET – SuperEndurance Tehnology, s-a acordat

3 ani garanție la Premier şi s-au produs şi
bateriile Start - Stop; din septembrie 2013 fiind

inaugurată şi Capacitatea 3 de fabricație.
La mulți ani, ROMBAT!”

COSTEL BALAN 

„Atunci când numeri anii și te întorci în amintiri
la zilele care au fost odată, realizezi că toate-s bune…
urcușul și coborâșul, norul și soarele, muntele și valea,

vechiul și noul…toate-s parte din prezentul de care
ar trebui să ne bucurăm. Și dacă până aici

Rombat a reușit să clădească, cred că și în viitor
va fi la fel… La mulți ani, Rombat! 

Să numărăm până la 100 împreună." 

„Mă bucur să fac parte dintr-o familie cu 9 ani
mai în vârstă decât mine, familia Rombat.

Să ne ajute Dumnezeu să celebrăm
aniversarea de un secol împreună! 

 “Happy 40th Birthday 
Rombat! Congratulations 

on completing
40 years of success in 

business, and where you 
have built a brand that 
makes Romania proud!

Lots of success and best
wishes for the future!“

Will van der
Merwe

MARIN LANȚOȘ

IULIA DOBOCAN

 „Să-i fie angajații 
sănătoși, fericiți 

și bine plătiți!"☺
OVIDIU BĂLAJ

„LA MULȚI
ANI!!!"

CRISTIAN
BEZDRIGHIN

IACOB PETRU
MEȘTER

La mulți ani ROMBAT!
Ce-ți doresc eu ție,

Rombat, baterie,
Dulce plumburie,
Îmi doresc şi mie:
Un secol de viață,

Și tot timpul în față!"
ANKIDIM
ZINVELI      

                                                        „Eu vreau să urez
                                                companiei ROMBAT

                               mult curaj și inovație
                     pentru încă 40 de ani și
               să nu uite să pună oamenii
                 pe primul loc (ALWAYS)

                 pentru că ei sunt cei
           care l-au adus

          unde e acum!”☺
 CRISTI ZBÎNCA
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Mă numesc Liviu Gherasim și doresc să vă aduc la cunoștință cu 
deosebită mândrie că sunt angajat al ROMBAT S.A. începând din 
vara anului 1978. 
Fiind pionier al acestei fabrici, în vara acelui an am participat 
la descărcarea primelor utilaje cu care a fost dotată fabrica. În 
toamna aceluiași an, adică 1978, am plecat să-mi satisfac stagiul 
militar, după care am revenit în primăvara lui 1980 și am activat 
ca și electrician la „SALA REDRESORI”, Secția Plăci.
Împreună cu colegii mei, am participat la realizarea primelor 
linii de formare a plăcilor în cuve din care după un anumit proces 
tehnologic s-au produs primele baterii uscat - încărcate în fabrica 
ACUMULATORUL BISTRIȚA.
Din anul 1983 am ocupat funcția de maistru în cadrul Secției 
Plăci, iar în anul 1988, din motive subiective am trecut la de-
partamentul FIABILITATE care a funcționat până în anul 1991.

Începând cu 1991, mi-am desfășurat activitatea de laborant în 
cadrul LMTB.

Între timp, împreună cu colegii de laborator, am făcut cursuri 
de specializare în activitatea de verificatori - metrologi, iar după 
absolvire am desfășurat în paralel atât probele de laborator spe-
cifice  cât și verificarea metrologică a aparatelor de măsură și 
control din dotarea ROMBAT. Am reușit atât prin zile bune cât și 
prin zile mai puțin bune, cu satisfacții și uneori dezamăgiri, dar cu 
ajutorul lui Dumnezeu să ajung să depășesc pragul de 40 de ani 
de activitate la zi și fără nicio întrerupere, fiind mulțumit într-un 
cuvânt cu o viață de ROMBAT-ist.

Mulțumesc conducerii fabricii pentru aceşti ani frumoşi petrecuți 
împreună cu ei şi tuturor din ROMBAT le urez multă sănătate, feri-
cire şi succes pe mai departe în activitatea de zi cu zi. 

Privesc înapoi cu mândrie și înainte cu speranță.
Privind înapoi, văd tânărul absolvent al Institutului Politehnic Cluj 
Napoca ajungând în septembrie 1980, cu repartiția în mână la 
poarta Combinatului de Maşini şi Utilaj Greu Bistrița și dorința de 
a mă angaja în noua profesie. Entuziast, dornic de a învăța și a 
începe o nouă carieră. 
La doar o săptămână, sunt informat că am fost repartizat în pe-
rioada de stagiu la secția Acumulatorul (pe atunci) din cadrul 
Fabricii de Produse Electrotehnice. Puțină frustrare, neliniște 
și îngrijorare pentru că era ceva cu totul nou pentru mine, ceva 
pentru care nu am fost pregătit. După instruire am fost „uns” 
șef schimb la atelierul Turnătorie-Pastare din cadrul Secției 
Plăci, astăzi Capacitatea I, de producție – Atelier Pastare.                                                                                                                                         
Aici, utilajele, tehnologia, cerințele și oamenii noi au reprezentat 
o altă provocare. În 1980 regimul comunist de atunci mergea 
pe conceptul de autoutilări, autodotări și ca urmare copiau 
modele de mașini și utilaje gen Wirtz, Mac și le produceau în 
țară. Utilajele, ca orice „copie reușită”, aveau productivitatea și 
fiabilitatea la pământ.  Lucrau câte doi operatori pe o mașină de 
turnat grătare și realizau producția pe sfert față de productivi-
tatea celor actuale. Așa că, majoritatea angajaților, făcuți peste 
noapte muncitori, așteptau sfaturi și îndrumări de la  „domnul 
inginer” care era la început de drum și aproape la fel de priceput 
în ale bateriilor acide. Anii au trecut, am acumulat experiență și 
cunoștințe noi, lucrurile au început să se miște.                   
În 1990 am trecut din secție la Biroul Programare Producție, unde, 
sub îndrumarea colegului Jakab Iosif, am învățat din tainele pro-
gramării, urmăririi și realizării producției la nivel de fabrică, secții.
În 1992 - o nouă provocare: standardele internaționale de mana-
gement în domeniul calității. Firmele și industria din România se 
zbăteau pentru calitate, competitivitate, iar unul din limbajele și 
cerințele comune, indiferent de țară, erau cele oferite de aceste 
standarde ISO.                                     
La inițiativa unui alt coleg, domnul Ciascai Ioan și cu aprobarea 
conducerii, a luat ființă biroul AQ unde, împreună cu el și colega 
Mureșan Lucia am început să deslușim tainele acestor standarde, 
să elaborăm primele proceduri, instrucțiuni, certificate de garanție 
și primul manual în domeniul asigurării calității. 
În anul 1996 am reușit prima certificare a sistemului de manage-
ment al calității de către firma germană TUV Suddeutschland (am 
fost a 30-a firmă din România care reușea la acea vreme această 
certificare). 
Alte provocări, abordări, realizări și reușite de colectivul ROMBAT 
și personalul biroului AQ. 

În anul 2000 când ROMBAT aniversa 20 de ani, noi, cei din AQ, 
am reușit certificarea sistemului de mediu cu firma germană DQS 
(eram a treia firma din România cu această certificare). Tot în acel an, 
Biroul AQ se completează și cu activitățile în domeniul mediului și pro-
tecția muncii, iar pe lângă colegii Lucia Mureșan, Jakab Iuliana, s-au 
alăturat activității biroului și Ignatescu Gheorghe - mediu și Vultur 
Petru - protecția muncii, devenind din anul 2000, biroul QMS (calita-
te, mediu, sănătate /securitate în muncă).   
În 2002 eram pregătiți pentru o nouă provocare. La sugestia 
doamnei Hilda Giebschramm, directorul DQS pentru România, 
am solicitat certificarea sistemului de management calitate 
după specificația tehnică ISO/TS 16949, cu totul nouă, în dome-
niul auto. De această dată, am realizat o premieră națională fiind 
prima firmă din România care a implementat și certificat acest 
sistem după cerințele normei ISO/TS 16949. 
Acest lucru nu ar fi fost posibil fără angajații ROMBAT și sprijinul 
necondiționat al conducerii și al directorului Ioan Repede, fin ob-
servator, corector și analist al documentelor legate de sistemele 
de management, și nu numai. Este una din realizările dragi mie, și 
cu care mă mândresc și astăzi.                                                           
Despre ce ar trebui să mai amintesc este perioada 1994-2012 
când am avut onoarea să fac parte din Consiliul de Administra-
ție al societății, alături de actualul director, domnul Ioan Repede, 
alți colegi, Tofan Gavrilă, Iacob Niculiță, Elena Bogdan, Părăuan 
Susana, Obădău Marin.                  
„Seniorul” de acum privește înainte cu speranță și de ce nu, cu 
încredere. Acest lucru se datorează și mai mult tinerilor colegi 
care s-au alăturat colectivului ROMBAT și care aduc un aer proas-
păt în firmă. Unul din ei este și Sergiu Cretiu care se ocupă de un 
domeniu dificil - sănătatea și securitatea ocupațională, împreună 
cu colega Jakab Iuliana, din a cărui experiență are posibilitatea 
de a învața.  În acest context, aș dori să amintesc și eforturile 
colegilor de la Rebat Copșa Mică, ROMBAT Li-Ion București, cei 
din centrele de vânzări din țară cu care colaborăm foarte bine, 
avem obiective comune și care sprijină activitățile ROMBAT-ului, 
depunând eforturi susținute pentru ca el să funcționeze ca un 
întregmecanism.
Ce-mi doresc acum, la 40 de ani de activitate?  În primul rând 
Dumnezeu să-mi dea sănătate și putere de muncă pentru a-mi 
îndeplini noi vise și dorințe alături de cei dragi și de dumnea-
voastră, a două familie, colegii din ROMBAT. Vă doresc tuturor 
sănătate, bucurii pentru voi și cei dragi vouă, dorință și putere de 
muncă. Să spunem cu mândrie, acum sau  peste ani, sunt şi eu 
parte din familia ROMBAT!

Liviu Gherasim 
Biroul LMTB
Rombat S.A.

Ștefan Lajos
Biroul LMTB
Rombat S.A.

ROMBAT Interview

Marin Lanțoș
Biroul QMS
Rombat S.A.

40 de ani, aproape o viață de om. 
Ce să vă spun, „EU, DUPĂ 40 DE ANI DE ROMBAT”
Îmi aduc aminte de perioada de început la Acumulatorul Bistrița. 
Fiind bistrițean, multă lume mă întreba: unde lucrez, unde m-am 
angajat (atunci orașul arăta cu totul altfel, ne cunoșteam aproape 
fiecare cu fiecare), eu le spuneam că la Acumulatorul Bistrița. La 
Acumulatorul?!! – păi acolo lucrează doar pușcăriași!! Și lumea 
râdea...
Ei, acum, râd eu de lume pentru că de 40 de ani lucrez în una 
dintre cele mai titrate firme din țară și nu numai. 
Cu trecerea timpului, „BATALIONUL DISCIPLINAR” a devenit ROMBAT 

Bistrița. Sunt bucuros că am avut șansa să muncesc 40 de ani în 
ROMBAT. 
În ROMBAT m-am însurat, în ROMBAT am devenit tată,  în ROMBAT 
am devenit bunic. Pot să afirm cu tărie că datorită ROMBAT-ului mă 
simt împlinit atât profesional cât și social. 
A fost bine în ROMBAT.. de-a lungul anilor am fost întrebat de multe 
ori de ce nu plec din ROMBAT, știți vorba poetului latin Pacuvius?  
„ubi bene ibi patria”
Cu drag, PIPO
P.S.: Să nu mă credeți lipsit de modestie, dar sunt mândru, sunt 
tare mândru că sunt „ROMBAT-ist”. 4
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Provocarea pentru fiecare dintre noi este să devenim mai buni în fiecare zi. Doar așa putem să percepem defectele 
ca șanse de optimizare. Nu este ușor, însă, din punctul meu de vedere este singura modalitate de a livra întotdeauna 
produse de calitate pe o piață extrem de concurențială.

De fiecare dată la cursurile de formare din companie la care eram lector, și unde încercam să transmit o parte din 
experiența mea având în față operatori din diverse sectoare ale fabricației, încheiam cu următoarea frază:

„Gândiți-vă că ceea ce faceți voi nu este un electrolit, o bandă, o placă, un grup, un monobloc sau o neformată...Rezul-
tatul muncii voastre este perceput de client, când roteşte cheia în contact motorul porneşte, şi pleacă la drum. Un mic 
strop din satisfacția asta i-o dă BATERIA, care a trecut prin mâinile voastre şi căreia i-ați dat ceva din voi."

Și să nu uitați...ÎNTOTDEAUNA ALEGE INTELIGENT! ALEGE ROMBAT!

Importanța Compartimentului CTC
„Calitatea nu este niciodată un accident, aceasta este 
întotdeauna rezultatul unei intenții ridicate, a unui efort 
sincer, a unei direcții inteligente și a unei execuții abile. 
Ea reprezintă alegerea înțeleaptă a multor alternative." 
(William A Foster)

Cu alte cuvinte, calitatea, privită în ansamblul ei, calitatea 
proceselor, a serviciilor şi a rezultatelor transpuse în pro-
dusul final, este şi va fi întotdeauna un factor de com-
petiţie extrem de important.

Referitor la controlul de calitate, pe lângă funcția lui prin-
cipală de a ne asigura de faptul că întotdeauna livrăm 
clientului produsul corect care să-i satisfacă pe deplin 
cerințele, trebuie să îndeplinească câteva caracteristici, 
din punctul meu de vedere foarte importante:

• Să contribuie activ la stabilirea obiectivelor și a standar-
delor de performanță.

• Să prezinte măsurători și analize obiective ale rezultatelor 
comparativ cu standardele.

• Să participe activ la corectarea performanțelor, și la 
elaborarea de acţiuni (corective și preventive) pentru a 
valorifica avantajul oportunităţilor de îmbunătățire iden-
tificate.

A-ți desfășura activitatea în cadrul compartimentului 
nostru implică o mare responsabilitate, în găsirea unui 
echilibru perfect între cerințele clientului și realitățile 
cotidiene din producție.

Cere un bagaj mare de cunoștințe tehnice, responsabi- 
litate precum și un grad ridicat de adaptare la cerințele 
clienților care odată cu progresul tehnic și tehnologic 
devin din ce în ce mai ridicate, ajungând astfel la con-
ceptul cotidian din ce în ce mai pregnant „Produs cu zero 
defecte’’.

De asemenea, activitatea în cadrul compartimentului 
CTC presupune o colaborare permanentă cu majoritatea 
compartimentelor din companie, și aici mă refer la Di-
recția Tehnică, Direcția de Producție, Direcția Logistică și 
Marketing, scopul final fiind de a-i livra clientului produsul 
corect care să-i satisfacă pe deplin cerințele.

Lucian Nașca - Inginer Calitate specializat în analiza defectelor, întocmirea de rapoarte de evoluție a indicatorilor de cali-
tate, elaborarea de proceduri și realizarea de audituri interne.
Isaiu Arsinte, Toma Dumitru, Roșca Tudorel - controlori calitate finalizare Capacitatea 1
Mădăraș Sorin, Eugen Lanțoș, Lupan Adrian - controlori calitate finalizare Capacitatea 2
Pop Viorel, Suciu Albin, Paul Hodoroga - controlori calitate finalizare Capacitatea 3
Dumitrean Ruben, Linul Darius - colegii mai tineri, controlori calitate la procesele de Oxid-Pastare-Maturizare la toate 
Capacitățile de Producție.
Miron Vintu și Vaida George - control final rampă de livrare baterii
Iuhas Daniel - Șef Compartiment CTC

Am plăcerea de a face parte din echipa care se axează 
pe controlul calității proceselor și a produselor din tot flu-
xul tehnologic, începând de la recepția materiilor prime, 
parcurgând procesele de fabricație și până la controlul 
înainte de livrare,  precum și din colegii care se ocupă de 
analiza defectelor, întocmirea de rapoarte ale indicato-

rilor de calitate, elaborarea procedurilor de lucru sau de 
control, sau participă la auditurile de proces interne sau 
externe (ale clienților) precum și la analiza incidentelor 
de calitate.

Per ansamblu, suntem o mică echipă de 15 persoane 
distribuite pe mai multe sectoare de activitate:

Am absolvit Facultatea de Chimie 
Industrială în cadrul Universității 
Tehnice Gh. Asachi din Iași, iar după 
examenul de licență am urmat și cur-
suri aprofundate de Coroziune și Pro-
tecție Anticorozivă în cadrul aceleași 
Facultăți.

Sunt angajat în ROMBAT din 1998, 
primul loc de muncă fiind la PPT 
(Proiectare Produse) actualul EP (In-
gineria Proceselor) pentru o perioadă 
de 6 ani, iar de atunci mi-am desfășurat 
activitatea numai în cadrul CTC.

Privind în urmă, timpul pare că a trecut 
extrem de repede, uneori, parcă mai ieri 
eram proaspăt angajat și am pășit cu 
emoție pe poarta fabricii.

De atunci a trecut mult timp, uneori 
perioade pline de satisfacții, alteori 
perioade dificile, stresante, însă per 
ansamblu sunt mândru că fac parte din 
familia ROMBAT și pentru asta:

- Mulțumesc Seniorilor din ROMBAT 
cu care am colaborat sau colaborez 
în continuare, pentru tot ceea ce am 
învățat de la ei din punct de vedere al 
cunoștințelor tehnice cât și al relațiilor 
umane;

- Mulțumesc Colegilor din producție 
pentru sprijinul acordat în rezolvarea 
problemelor specifice calității și să 
accepte ca atunci când sunt sobru, 
rigid, riguros, uneori căpos, sunt setat 
pe modul „Calitate Client’’;

- Mulțumesc Colegilor din Direcția 
Tehnică, Proiectare, Inginerie pentru 
viziune și transparență;

- Mulțumesc echipei CTC pentru modul 
în care se implică în demersul de zi cu 
zi al activității compartimentului. Faptul 
că avem comenzi și livrăm pe o piață 
competitivă este și meritul lor;

- Nu în ultimul rând, mulțumesc fetelor 
din Redacție, care m-au presat să ter-
min la timp acest articol.

Doresc personalului proaspăt angajat, 
tinerilor, fiecare la locul lui de muncă, 
să accepte provocările și să fie curios 
atunci când ceva nu merge bine. 

Cuvinte din partea
Șefului de Departament

Prezentarea echipei Departament CTC 
(Controlul tehnic al calității)

ROMBAT Team

5 Aniversăm 40 de ani

Time



Prezentarea activității biroului
Departamentul Planificarea Producției este respon- 
sabil cu planificarea și urmărirea producției pentru toate 
sectoarele de activitate din ROMBAT, ținând cont de ca-
dențe, pe baza unui program de fabricație trimis în SAP.

Fiecare din membrii echipei are responsabilitatea de a 
urmări și a updata programul zilnic astfel încât Logisti-
ca din secțiile de producție să înceapă aprovizionarea 
cu materiale semifabricate și alte repere necesare pro-
cesului de producție.

Se urmărește și se raportează indicatori pentru: pro-
ducția realizată, norme de consum materiale directe 
principale, schimbări de fabricație, stocurile pentru 
semifabricate și productivități. Planificăm și urmărim 
încărcarea echilibrată a capacităților de producție, 
utilizarea eficientă a forței de muncă și a timpului de 
muncă, cu scopul de a respecta termenele de livra-
re agreate împreună cu direcția Logistică Vânzări. 
Urmărește numărul de schimbări de fabricație și 
răspunde de încadrarea acestora la nivelul indicato-
rilor Direcției Logistice.

Planificarea producției se face atât pentru comenzile 
ferme cât și pentru comenzile previzionate pe un ori-
zont de 6 luni, în funcție de datele furnizate de client 
săptămânal. În baza comenzilor primite de la depar-
tamentul Logistică Vânzări, planificăm executarea 
produselor, fiecare în sectoarele aflate în responsabi- 
litatea sa, analize capacitare la solicitări interne sau 
externe (clienți OEM).

Comunică în permanență compartimenului Logistică- 
Vânzări termenele de finalizare ale comenzilor aflate 
pe rol și ia măsuri pentru respectarea prin planificare a 
termenelor de livrare solicitate/confirmate clienților.

Oferă soluții pentru valorificarea stocurilor de baterii 
formate care au fost respinse din diferite motive.

Furnizăm soluții pentru întârzierile datorate defectelor 
sau defecțiunilor din producție într-un timp scurt cu 
impact redus în costuri, stocuri, schimbări de fabri-
cație și întârzieri ale termenelor de livrare.

Monitorizarea continuă a stocurilor (bandă, plăci, gră- 
tare, neformate), care trebuie să acopere programul de 
producție trimis colegilor din secții, dar și încadrarea în 
anumite cantități pentru a respecta limitele impuse 
din punct de vedere al costurilor. De asemenea, tre-
buie găsite soluții pentru a utiliza stocurile de materie 
primă cu mișcare lentă în cadrul producției curente.

Planificarea producției este direct implicată în implemen-
tarea reproiectării bateriilor ce are ca scop reducerea 
consumului de Pb.

De asemenea, departamentul Planificarea Producției 
trebuie să aibă o comunicare continuă cu colegele 
care se ocupă cu crearea și modificarea tehnologiilor 
în SAP. 

Activitatea pe care o desfășurăm cu toții în cadrul de-
partamentului Planificarea Producției este continuă 
și activă, conexă cu activitatea de producție, dar și cu 
departamentul Logistică Vânzări.

Prezentarea echipei

Domnul Joska se ocupă de planificarea montajului și 
formării în cadrul Capacității 2.  Ne bucurăm că îl avem 
alături de noi deoarece ne oferă sfaturi și îndrumări în 
mod continuu.

Radu este responsabil pe partea de planificare a plă- 
cilor, benzilor, grătarelor, pentru toate 3 Capacitățile, 
Formarea de la Capacitatea 3 și punctul de lucru Rebat 
Copșa Mică. 

Alina se ocupă de Formarea de la Capacitatea 1, în plus, 
coordonează toate activitățile întregii echipe și stabilește 
prioritatea în executarea sarcinilor de lucru.

Ovidiu este noul coleg care momentan este în plin pro-
ces de învățare și va fi responsabil de partea de montaj 
C3, montaj C1 și Injecție. 

Sperăm ca experiența acumulată la vechiul loc de muncă 
să fie benefică pentru întregul departament. 

Departamentul Planificarea Producției se 
află în subordinea Directorului de Logistică, 
cu toate că acest departament deservește 2 
Direcții: Logistică și Producție.

Are în componență 4 colegi: Iosif Jakab, 
Radu Neagoș, Alina Gergely-Stejerean și 
Ovidiu Dreptate. Din data de 23 Octombrie 
așteptăm să se mărească echipa cu încă un 
coleg.

Departamentul 
Planificarea Producției, 
PE SCURT

ROMBAT Team
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Proiectul Li-ion a fost un proces 
foarte interesant și plin de provocări 
încă de la început. Multe echipe 
dedicate (incluzând ROMBAT, Top 
Battery Korea și Prime) au lucrat 
din greu pentru a pregăti clădirea 
și pentru a instala echipamentele, 
care vor fi utilizate pentru fabrica- 
rea celulelor LFP și NMC.

Echipamentele de producție au fost 
amplasate în zonele respective, iar 
repartizarea suprafețelor de pro-
ducție a fost finalizată înainte de 
vizita MD din noiembrie 2019.

Am finalizat prima noastră testare 
parțială de acceptare la fața locu-
lui a echipamentelor de producție 
de celule Li-ion. La 17 decembrie 
2019, o echipă mică și dedicată 

de ingineri ROMBAT, împreună cu 
asistența inginerilor Top Battery 
Korea, au reușit să producă primele 
celule NMC-chimie din linia de pro-
ducție.

Călătoria cu provocările sale con-
tinuă și încă nu suntem pregătiți să 
fim în modul de producție de 100%, 
deoarece ne confruntăm cu câteva 
provocări importante.

În primul rând, încă nu avem insta-
lația electrică 4MW finalizată, care 
ne va permite să rulăm toate echi-
pamentele de producție și să ne 
ofere condițiile ambientale nece-
sare pentru producerea celulelor 
Li-ion. În al doilea rând, trebuie să 
finalizăm uscarea foarte strictă, 
condițiile de încăpere pentru linia 

de asamblare în care temperatura 
trebuie menținută la 23ºC constant 
și la un punct de rouă cuprins între 
-70 și -35 ºC.

Ne așteptăm ca echipa coreeană 
de specialiști să se întoarcă la 
începutul trimestrului 1 în 2021, 
pentru a instrui echipa ROMBAT 
cum să producă celule LFP și NMC 
Li-ion de calitate A. Producția de 
succes a celulelor de clasa A și 
calificarea acestor celule de clasa 
A înainte de a putea fi utilizate de 
clienții noștri, fie sub formă de 
celule, fie în baterii Li-ion finale, va 
fi foarte importantă înainte de a 
putea crește producția.

Mica echipă ROMBAT de la Li-ion 
București a lucrat cu dedicație în 

ultimul an pentru a pune în aplicare 
o mulțime de sisteme de manage-
ment de sprijin. Aceste sisteme de 
management includ documentația 
pentru sistemele de sănătate, sigu-
ranță, mediu, calitate și gestionare 
a energiei, precum și sistemul de 
întreținere planificată. Cu sistemele 
de management 90% rezolvat, echi-
pa se va concentra în primul rând pe 
producția de celule de calitate A și 
pe creșterea nivelului de producție. 
Odată ce toate echipamentele sunt 
complet operaționale și toate blo-
cajele de producție sunt eliminate 
din proces, Li-ion București va putea 
produce până la 1,000,000 milion 
de celule pe an și vom fabrica 100 
MWH pe an.

Fabrica Li-ion București

ROMBAT News
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Nevoia stringentă de reducere a emisiilor 
de CO2 (dioxid de carbon) asociate autove-
hiculelor cu combustie internă și limitarea 
în acest fel a efectului de seră, care duce la 
încălzirea globală a planetei, reprezintă un 
obiectiv principal nu doar pentru industriile 
de pretutindeni și din toate domeniile, dar 
și pentru cea a bateriilor de acumulatoare 
acide cu plumb. Iar una din inovațiile care 
are drept obiectiv respectarea limitelor 
maxime a emisiilor de CO2 (dioxid de car-
bon) stabilite pentru autovehiculele noi (130 
g CO2/km în 2015 și 95 g CO2/km în 2020) 
este tehnologia Start&Stop sau Stop&Start, 
destinată mașinilor echipate cu motoare 
termice. 

Sistemele Start-Stop opresc și repornesc 
automat motorul pentru a reduce timpul de 
inactivitate al acestuia, reducând astfel con-
sumul de carburant și emisiile. 

Bateria este inima mașinii. Ea alimentează 
totul, de la sistemul de aprindere la sistemele 
electrice cu funcționare continuă ale mașinii 
și sistemele de divertisment de la bord. Ba-
teria asigură energie constantă pentru toate 
celelalte funcționalități în timpul procesului 
Start-Stop. Bateriile fac mult mai mult decât 
să pornească mașina. Iată de ce BATERIA 
este INIMA vehiculului dvs.

În prezent, majoritatea mașinilor noi au 
funcționalitatea Start-Stop, de aceea, am 
creat două baterii cu capacitatea Start-Stop: 
ROMBAT AGM cu tehnologia AGM pentru 
vehiculele avansate cu sistem Start-Stop și 
frânare regenerativă, și ROMBAT EFB cu teh-
nologia EFB pentru vehiculele cu sistem Start-
Stop convenționale.

În acest mod, se preconizează o economie gen-
erală a consumului de combustibil cuprins între 
3% - 5% și, în mod implicit, o reducere a emisiilor 
de CO2, în mod proporțional.

Bateriile avansate, AGM și EFB, se utilizează în 
vehiculele clasa 1, Start-Stop şi microhibride, 
pentru satisfacerea cerinţelor suplimentare de 
acceptanţă de încărcare ridicată şi rezistenţă la 
descărcări profunde.

Tehnologia EFB (Enhanced Flooded Battery) este 
folosită pentru echiparea primară a vehicule-
lor standard Start-Stop, având o capacitate de 
încărcare ridicată (acceptanță a curentului) pen-
tru recuperarea mai rapidă a energiei pe timpul 
deplasării și suportând un număr de ciclări de 2 
ori mai mare decât toate gamele convenționale. 
Tehnologia AGM VRLA, având separator special 
cu împâslitură din fibre de sticlă, este utilizată 
pentru funcția extinsă Start-Stop, recuperarea 
energiei din frânare și pentru alte tehnologii de 
economisire a carburantului. Acumulatorii AGM 
VRLA, cu electrolit integral imobilizat în sepa-
ratorul AGM, au o rezistență la răsturnare și în-
clinații de 360 de grade și suportă un număr de 
3-4 ori mai mare de cicluri decât toate gamele 
convenționale, având, astfel, o durată de viață 
ridicată.

În an aniversar, aceste baterii sunt tot mai apre-
ciate și mai folosite de către client, vânzările 
acestor baterii având creștere din ce în ce mai 
mare. Acest lucru ne bucură deoarece, nu nu-
mai ROMBAT este focusat pe un mediu mai 
bun, ci și clienții înteleg această nevoie și aleg 
astfel de baterii «green».  

ROMBAT News
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Alex Filip a adunat puncte importante în Toscana
După o pauză de 10 luni în care nu a mai urcat în mașina de curse, Alex 
Filip a început sezonul 2020 cu o clasare pe locul 4, la categoria 2WD 
în Tour European Rally (TER), rezultat care-l poate ajuta să-și apere cele 
două titluri internaționale consecutive câștigate în competiția europeană 
în 2018 și 2019.

La prima etapă din competiția europeană de raliuri TER, intitulată Rally 
Citta di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina (Toscana), Alex Filip a luat 
startul împreună cu Gabi Lazăr, pe un Renault Clio R3T. Probele s-au 
desfășurat pe 8 și 9 august, având o lungime totală de 380 de kilometri, 
dintre care peste 70 de kilometri de probe speciale pe macadam.

„Pentru mine a fost cu siguranță cel mai atipic raliu din carieră. În primul 
rând participarea noastră a fost permanent pusă sub semnul întrebării. 
Din această cauză nu am reușit să mă pregătesc mental pentru această 
cursă și asta s-a văzut pentru că mi-am intrat mai greu în ritm pe primele 
probe speciale. Nici măcar în momentul în care am aterizat la Roma nu 
eram 100% siguri că putem lua startul din cauza restricțiilor impuse de 
pandemia de Coronavirus, existând șansa să intrăm 14 zile în carantină. 
În plus, nu am mai pilotat pe macadam de peste doi ani și din cauza res- 
tricțiilor nici nu am avut ocazia să testăm înaintea acestei etape”, a spus 
Alex Filip.

Alex Filip a câștigat cursa „electricelor”
la Transilvania Classic
Alex Filip și Andreea Arsine au participat în luna august la Transilvania 
Classic, o competiție de regularitate dedicată mașinilor clasice și elec-
trice. Alex Filip a concurat cu noul Renault Zoe și a reușit să câștige 
pentru a două oară la Sibiu.

„Așa cum mă așteptam a fost o cursă foarte intensă chiar dacă în com-
petițiile de regularitate nu câștigă cel care este cel mai rapid pe probe. 
Ținând cont că în competițiile de raliuri concurez cu un Renault Clio R3T, 
era normal ca la acest eveniment să aleg modelul electric Renault Zoe 
din care am avut o altă perspectivă, una care îmbină responsabilitatea 
față de lumea în care trăim și plăcerea de a conduce”, a spus Alex Filip, 
câștigătorul ediției din 2020.

„Not great, not terrible!"
După un raliu plin de momente dificile, Alex Filip și Mihaela Dobranici au 
reușit să termine totuși Transilvania Rally pe locul 3 la categoria 2WD în 
Tour European Rally (TER) și să-și păstreze șansele în lupta pentru titlu în 
competiția europeană de raliuri.

„După un început bun vineri, sâmbătă în ziua a doua de la Transilvania Rally 
lucrurile au mers prost încă de pe prima probă specială. Din păcate am 
făcut o pană imediat după start și am fost nevoiți să schimbăm roata. Aici 
am făcut o greșeală când am montat prezoanele și am pierdut aproape 
cinci minute”, a spus Alex Filip, în parcul de service.

Fără nicio șansă la prima poziție, Alex Filip și Mihaela Dobranici au con-
tinuat raliul în încercarea de a aduna totuși cât mai multe puncte în clasa-
mentul general din TER 2WD. Dar problemele nu s-au oprit aici.

„Când ceva pornește prost, continuă și mai prost. A început să plouă to-
rențial și ventilatorul mașinii s-a ars. Parbrizul s-a aburit complet și nu 
aveam cum să mergem în ritm de cursă în aceste condiții chiar dacă am 
improvizat un mop cu care ștergeam parbrizul pe probă, astfel am pierdut 
foarte mult timp”, a continuat Alex Filip.

În final, Alex Filip și Mihaela Dobranici au terminat totuși pe locul 3 în 
clasamentul TER 2WD și cu punctele adunate în etapa de la Cluj ocupă 
poziția a doua în cadrul Trofeului TER 2WD. 

„Am terminat raliul până la urmă, dar pe final făceam haz de necaz și ne 
tot întrebam dacă urmează să se mai întâmple ceva și mai rău. Nu a ieșit 
cum ne-am propus, dar în final nici nu a fost atât de rău cum putea să 
fie. Felicitări organizatorilor pentru un raliu de excepție, chiar și în aceste 
condiții dificile, și mulțumiri tuturor celor care ne-au încurajat în această 
etapă.”, a mai adăugat Alex Filip.

Din păcate, etapa din Franța programată în perioada 17-18 octombrie 
nu a mai avut loc. Natura s-a dezlănțuit pe Coasta de Azur, a distrus 
drumuri, a dărâmat case și a omorât oameni. De aceea, Rallye Antibes 
Cote D’Azur a fost anulat. Comitetul de organizare a declarat că raliul 
a fost oprit în semn de respect și solidaritate față de victimele furtunii 
Alex. Nu din cauza Covid19. Între timp, promoterul Tour European Rally 
caută o variantă de înlocuire. 

Vom reveni cu alte vești în numărul următor al revistei ROMBAT Time. Până 
atunci fiți la curent cu noutățile urmărind pagina noastră de Facebook: 
https://www.facebook.com/baterii.rombat

Alex Filip
„Cu toate că sunt mai în vârstă cu un an decât ROMBAT, 

vreau să urez LA MULȚI ANI cu multă energie acestei 
mărci românești foarte valoroase. Sunt extrem de încân-
tat să fac parte din familia ROMBAT și mă mândresc cu 
asta în toate țările în care am participat în competiții eu-
ropene. Orice aniversare este prilej de bucurie, cu atât 
mai mult cu cât această companie este atât de longevivă.”
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În primul rând, dorim să vă prezentăm în câte-
va cuvinte departamentul de Service-Garanții 
și activitatea acestuia. 

Noi suntem cei care garantăm calitatea pro-
duselor ROMBAT fiind interfața dintre fabrică 
și client post-vânzare. Pentru noi satisfacerea 
clientului este literă de lege. Acționăm rapid și 
împreună cu „regele client” încercăm să tre-
cem peste orice barieră.

În cei 26 de ani de existență ai departamentului 
de garanții, am realizat că fiecare zi de lucru 
este o nouă provocare, în care nu intervine ruti-
na, iar munca nu ne limitează posibilitățile. Am 
reușit să înțelegem clientul, să ne dăm seama 
cât de mult ține la un serviciu prompt și mai 
ales plin de încredere. Chiar dacă avem peste 
100 de unități de service în toată țara, suntem 
o echipă foarte bine închegată și pregătită pro-
fesional, care este conștientă de relația com-
panie-client și încercăm să o menținem mereu 
în top pentru a rezolva problemele clienților 
cu un maxim de satisfacție atât pentru client 
cât și pentru ROMBAT, fapt ce contribuie la 
păstrarea și îmbunătățirea imaginii de marcă,  
și menținerea în topul preferințelor clienților.

În prezent, departamentul are o echipă de 6 an-
gajați: Șef birou (Meșter Iacob Petru),  2 ingineri 
de service (Zinveli Ankidim, Andrei Dumitru),  3 
responsabili de zonă: Tofeni Dumitru pentru Nord 
- Vest și Sud - Vest, Muntean Petru Pavel pentru 
Sud - Est și Moldova Nord, Hulei Petru pentru 
Centru - Sud și Moldova Sud).

Pentru a menține echipa de specialiști de service 
la un nivel ridicat, organizăm anual ședințe de 
training pentru personalul Unităților de Service 
partenere ROMBAT din toată țara,  având la bază 
procedura de diagnosticare baterii ROMBAT.

Această activitate se desfășoară în prima 
jumătate a anului și are ca scop pregătirea 
personalului service-urilor partenere în ceea 
ce privește diagnosticarea bateriilor ROMBAT 
conform procedurii SG-PL-001, comunicarea 
cu clienții, respectarea standardului 6S (Disci-
plină la locul de muncă), însușirea tehnicilor și 
a tehnologiilor noi, utilizarea noilor aparate și 
dispozitive. În timpul trainingului avem și o 
secțiune de discuții cu privire la problemele 
întâlnite în activitatea cu clienții de către per-
sonalul de service al unităților partenere.

În fiecare an, pe lângă noțiunile de bază în acti-
vitatea de garanții, prezentăm și informații noi 
legate de această activitate, dar și aparatura 
nou apărută care ne eficientizează munca și ne 
menține în pas cu tehnologia.  

Finalitatea acestor traininguri se constituie în 
reînnoirea autorizațiilor de service în baza unei 
evaluări a cunoștințelor.

Training-urile se țin etapizat, pe zone și regiuni 
ale țării, adunând împreună personalul ser-
vice-urilor din împrejurimile centrelor ROMBAT: 
București, Brașov, Brăila, Constanța, Craiova, 
Deva, Iași, Oradea. Pentru zona de Nord a țării, 
dar și pentru cei care doresc, trainingul se reali- 
zează la sediul societății din Bistrița. 

În cadrul ședinței de pregătire realizată la sediul 
societății se organizează și o vizită în cadrul uneia 

dintre capacitățile de producție pentru a se obser-
va toate etapele prin care trece bateria, de la ma-
teria primă la produsul finit, fapt ce contribuie la 
mai buna înțelegere a construcției și funcționării 
acesteia de către specialiștii de service.

Aceste cursuri sunt susținute de către trainerii 
departamentului de garanții, respectiv: Meșter 
Iacob Petru, Zinveli Ankidim.

Suplimentar față de sesiunile anuale de training 
programate, organizăm în funcție de necesități 
și sesiuni speciale.

Un exemplu îl constituie acțiunea la nivel 
național pentru întreaga rețea de service-uri 
ROMBAT vizând utilizarea corectă a aparatu-
lui iMat pentru validarea bateriilor Start & Stop 
după montarea pe vehicul și ștergerea codu-
rilor de eroare legate de baterie.

În cadrul acestei acțiuni s-a închiriat un auto-
turism, cu opțiuni complexe pe partea de BMS 
(Battery Management System), pe care s-au 
realizat practic multiple validări și resetări de 
către fiecare angajat al societăților partenere. 
Această acțiune s-a desfășurat cu implicarea 
directă a responsabililor cu service-urile par- 
tenere din fiecare zonă a țării, respectiv: Hulei 
Petru, Muntean Petru Pavel, Tofeni Dumitru.

Pentru a susține îmbunătățirea continuă a 
produselor ROMBAT prelevăm eșantioane de 
baterii din cele returnate în termen de garanție, 
pentru care efectuăm măsurătorile preliminare 
cu aparatele și dispozitivele specifice și diag-
nosticul simptomatic. Ulterior se demontează 
(analiza tear-down), pentru a stabili cauzele 
care au produs defectul stabilit inițial. 

Analizele efectuate și rezultatele acestora sunt 
furnizate managementului societății, Direcției 
Tehnice și de Producție, pentru a servi la îm-
bunătățirea calității bateriilor, ca și date de in-
trare în proiectarea produselor noi, dar și pentru 
training-urile viitoare cu personalul service-urilor 
partenere.

Investim în dezvoltarea continuă
a partenerilor noștri

ROMBAT News
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ROMBAT Team

Roșca Marcu - Marius
Reglor C1-Plăci

Borșos Cristian-Vasile
Reglor C1-Plăci

Onofrei Constantin
Electrician

Hâruța Daniel
Gestionar Produs Finit

Mărginean Ovidiu Nicușor
Stivuitorist

Dumitrean Maria
Operator  Inj.Capac + Repere Mici

Dreptate Ovidiu   
Planificator Producție

Cătuna Laurențiu-Marian
Manipulant

Ilișiu Lucian Nicolae
Operator Mașini Pastat

Bugnar Maria
Operator Inj.Capac + Repere Mici

Roman Dorina Mihaela
Operator Inj.Capac + Repere Mici

2020

În anul 2020 s-au alăturat
echipei ROMBAT și...
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Începută timid anul trecut, colaborarea cu Hope and Home for Children 
s-a concretizat anul acesta sub forma unei sponsorizări financiare din 
partea ROMBAT SA, iar pe data de 1 septembrie, la Unirea, pe strada 
Valea Slătiniței, a fost dat în mod simbolic startul lucrărilor pentru 
construcția celei de-a șasea case de tip familial din Bistrița-Năsăud, 
în prezența reprezentanților ”Hope and Homes for Children” și JYSK, 
DGASPC, președintelui Consiliului Județean, și reprezentanții ROMBAT 
SA, directorul general ROMBAT, Ioan Repede și directorul de Marketing 
și Vânzări, Eduard Croitoru.

„ROMBAT apreciază mult activitatea Hope and Homes for Children, 
dedicată copiilor defavorizați, copiilor fără o familie, fără o casă şi fără 
perspective prea multe pentru viitor. Ne bucurăm că există cineva care 
se gândeşte la ei, cineva care le doreşte o viață mai bună şi le facilitea- 
ză integrarea în societate. În numele angajaților ROMBAT, ne-am gân-
dit să dăm şi noi o mână de ajutor la construirea celei de-a şasea case 
din județul Bistrița-Năsăud destinată acestor copii. Pentru noi este un 
proiect de suflet şi dorim astfel să ne aducem contribuția la bucuria 
care cu siguranță le va fi oferită de un trai mai bun.” a fost mesajul 
oficial al domnului Ioan Repede. 

Mai mult, domnul Repede a explicat principala motivație care a stat în 
spatele deciziei ROMBAT de a intra în acest proiect” (…) Am luat exem-
plul Domnului Iisus. Când El spune: “Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat 
de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi 
primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă 
vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.’ Atunci, cei neprihăniţi 
Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat 
să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am 
văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am 
văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’ Drept răspuns, 
Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aces-
te lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi 
făcut.”’  Ei bine, de aceea ROMBAT s-a alăturat acestui proiect. Pentru 
că Domnul Iisus îi numeşte frați pe cei mai neînsemnați dintre noi, deci 
chiar şi pe aceşti copii cu dizabilități”. 

Reușim în acest fel să ne aducem în continuare contribuția la bunăsta- 
rea și binele comunității în care ne desfășurăm activitatea prin edifi-
carea acestei case de tip familial din județul Bistrița-Năsăud în care 
vor locui permanent 12 dintre copiii și tinerii cu dizabilități severe din 
cadrul Centrului de Plasament pentru Copiii cu dizabilități Bistrița.  

ROMBAT continuă să se
implice în bunăstarea și binele 
comunității locale

ROMBAT News

Clienți mulțumiți

2020

Dl. S.M. din Jud. Neamț de 10 ani 
pornește la drum alături de ROMBAT!

Bună ziua, am un LOGAN 1,2 16V din 
martie 2010 cu bateria originală  ROMBAT, menționez 
că îl folosesc zilnic și fac pe puțin 15 porniri pe zi, 
lucrez ca POȘTAȘ ȘI SUNT NEVOIT SĂ FAC PORNIRI 
DESE, ce spuneți, facem un eveniment cu un schimb 
de baterii la 10 ani? Aștept răspuns.
                                     Mulțumesc.

Bateria ROMBAT, 11 ani de longevitate! 

Domnilor, ca fapt banal, în luna martie 
2009 mi-am cumpărat Loganul de la 

Dacia Timișoara și am circulat cu el până în data de 01.04 
2020 când bătrâna baterie fabricată de dvs n-a mai putut 
să învârtă motorul la pornire și pentru prima dată am fost 
nevoit s-o demontez ca să o înlocuiesc, după ce m-a servit 
fără reproș timp de 11 ani! Bateria dvs a fost grozavă, mai 
ceva decât Caranda din reclamă. Vă atașez două poze pe       
                care le-am făcut chiar înainte de înlocuire.    
           Vă mulțumesc și vă urez succes în continuare! 
                                   Cu toată stima, V. G.
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Suntem într-o perioadă care nu a mai fost întâlnită până în prezent, con-
fruntați cu situații care solicită eforturi și acțiuni ce trebuie luate ime-
diat, de la industrie, servicii de larg consum, până la sistemul medical. 
Excepție nu a făcut și nu face nici ROMBAT-ul.

La începutul perioadei de pandemie, ROMBAT ca și alte companii în 
situația de urgență a avut o perioadă de 7 săptămâni de șomaj teh-
nic cu întreruperea activității. Cu toate acestea conducerea ROMBAT a 
elaborat în această perioadă o strategie  optimă pentru reînceperea ac-
tivității. Această strategie a avut ca și obiective protejarea angajaților 
prin testarea eficientă a persoanelor suspecte, informarea angajaților 
cu privire la riscurile de cotaminare și bunele practici împotriva in-
fectărilor, igiena personală și distanțarea fizică.

Până în momentul de față ROMBAT se bucură de un  număr  redus de 
infectări în rândul angajaților, majoritatea cazurilor înregistrându-se în 
timpul concediului din luna august, însă fără cazuri severe.

Pentru limitarea infectărilor cu noul tip de virus SARS-cov2 s-au între-
prins următoarele acțiuni: 

• Reevaluarea riscurilor și a planurilor de prevenire și protecție pentru 
fiecare loc de muncă;

• Instruirea angajaților privind Acțiunile preventive împotriva infecțiilor 
cu viruși (QMS-ISS-019);

• Suplimentarea numărului de autobuze și împărțirea schimburilor 
în două (A respectiv B), cu un decalaj de 30 minute pentru a limita 
aglomerația în stații și autobuze;

• Programul de lucru a fost decalat pentru a nu crea aglomerație la 
intrarea în fabrică, la vestiare, spații sociale și în cantină;

• Triajul epidemiologic prin termoscanare a fiecărui angajat înainte de 
a intra în întreprindere;

• Folosirea unui covor dezinfectant pe bază de clor în zona de acces 
a întreprinderii;

• Afișarea panourilor informative în zonele strategice din fabrică 
privind bunele practici pentru reducerea răspândirii virusului;

• Rearanjarea birourilor astfel încât să permită păstrarea distanței de 
securitate între angajați;

• Instalarea în unele birouri a panourilor separatoare de plexiglas acolo 
unde situația o impune;

• Folosirea obligatorie a măștii pentru toți angajații;

• Desfășurarea activițății prin telemuncă unde situația permite;
• Instalarea dispersoarelor cu dezinfectant în fiecare secție de pro-

ducție, cantină, și în corpul administrativ;
• Dezinfectarea din oră în oră a clanțelor, holurilor, băilor, cantinei, și 

a turnicheților;
• Distribuirea de dezinfectant pentru fiecare birou și spațiu de producție;
• Desfășurarea ședințelor prin teleconferință/videoconferință;
• Montarea panourilor de plexiglas în secțiile de producție unde an-

gajații sunt la o distanță mai mică de 2 metri, la spațiile sociale 
aferente secțiilor și în sălile de mese;

• Purtarea de către personalul de la departamentul Logistică a 
mănușilor și a măștilor  în timpul manipulării documentelor care vin 
din exteriorul fabricii;

• Transferul documentelor între șoferi și angajați în afara clădirii;
•  Programul de funcționare a  cantinei a fost modificat astfel încât 

să nu fie aglomerație în zona cantinei, maxim 2 persoane la o masă 
cu folosirea separatoarelor pentru a izola angajații în timpul servirii 
mesei;

• Folosirea obligatorie a dezinfectantului după spălarea mâinilor;
• Dezinfectarea frecventă a scaunelor și a meselor în spațiile de servire 

a mesei;
• Marcajul podelei din zona de autoservire pentru a permite păstrarea 

unei distanțe de minim 2 metri între angajați;
• Raportarea zilnică către conducerea societății și către departamen-

tul de protecția muncii, raportare efectuată de fiecare șef de depar-
tament privind eventuale schimbări în starea de sănătate și situația 
angajaților din subordine; 

• Asigurarea unui stoc suficient de echipamente de protecție (măști, 
mănuși) și dezinfectant pentru ROMBAT Bistrița, Rebat Copșa-Mică 
și ROMBAT Li-Ion București.

În funcție de evoluția situației actuale, conducerea societății analizează 
situația creată ori de câte ori este necesar și stabilește  noi măsuri,  în 
așa fel încât să protejeze sănătatea și viața întregului personal.

De asemenea, conducerea societății, medicul de medicina muncii, res- 
ponsabilul SSM, șefii de secție, maiștri și șefii de echipă au un rol esențial 
și depun eforturi pentru conștientizarea angajaților cu privire la riscurile 
la care se expun dacă nu respectă regulile stabilite legate, în principal, de: 
igienă, distanțarea fizică sau nepurtarea măștii în spațiile comune, inte- 
racțiunea cu alți colegi sau  la locul de muncă.

Avem obligația, dar și datoria morală, de la conducere și până la întregul 
personal de a respecta regulile de protecție stabilite, chiar dacă unele 
din acestea creează nemulțumiri sau dificultăți.

Doar în acest fel și împreună putem să depășim perioada dificilă gene- 
rată de această pandemie.

ROMBAT în perioada
COVID-19

ROMBAT News
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Auditul, este un instrument utilizat pentru 
a evalua conformitatea, eficacitatea și mă-
surarea performanțelor în domeniul siste-
melor de management. Acesta reprezintă și 
o activitate cu valoare adăugată, care poate 
identifica riscuri în funcționarea sistemelor 
de management, oferind oportunități pentru 
îmbunătățirea eficientă a acestora.

Auditurile de certificare/supraveghere, nu-
mite și audituri externe sau de terță parte, 
sunt efectuate de firme externe recunoscute 
și atestate.

Astfel, în primul trimestru a anului 2020, 
societatea ROMBAT S.A a fost auditată de 
două organisme externe, cu sediul central în 
Germania.             

- DQS, în domeniul sistemului de manage-
ment integrat: calitate (standardele IATF 
16949:2016, ISO 9001:2015), mediu (stan-
dardul ISO 14001:2015), sănătate și se-
curitate ocupațională (standardul OHSAS 
18001:2007), perioada 02.03.2020 - 06.03.20 

- TUV Hessen, în domeniul sistemului de 
management energetic (standard ISO 
50001:2011), perioada 31.01.2020 – 01.20.  

Cu excepția auditului în domeniul calității în 
industria auto (IATF 16949:2016), celelalte 
audituri au fost efectuate atât la ROMBAT 
Bistrița cât și la Rebat Copșa Mică.                                                                   

În urma efectuării auditurilor menționate, au 
fost identificate oportunități de îmbunătățire 
și 8 (opt) neconformități minore:

-  6 în domeniul managementului calității (4 
pentru cerințele IATF 16949:2016 – la Bistrița, 
2 pentru cerințele ISO 9001:2015 - la Rebat), 

-   1 în domeniul managementului de mediu - la 
Rebat (cerințele ISO 14001:2015).

- 1 în domeniul managementului sănătății și 
securității în muncă - la ROMBAT (cerințele 
OHSAS 18001:2007),

Potențialele de îmbunătățire și neconfor-
mitățile identificate au fost cuprinse într-un 
plan de acțiune cu termene și responsabili, în 
Master Planul ROMBAT, pentru a avea certitu-
dinea rezolvării lor.

Cu toate dificultățile întâmpinate din cauza 
pandemiei, instituirea stării de urgență, intra-
rea în șomaj tehnic, instituirea stării de alertă, 
persoanele responsabile susținute de colec-
tivul ROMBAT, au închis toate neconformitățile 
la termenele convenite reușind păstrarea cer-
tificării pentru:    

-  ROMBAT: Proiectare, dezvoltare, producție 
și comercializare de baterii auto și industriale

-   REBAT: Colectare și procesare baterii uzate 
acide cu plumb pentru producția de plumb și 
aliaje de plumb.

În anul 2021 urmează un nou ciclu de audit, 
pentru sistemele menționate anterior, respec-
tiv recertificarea lor. Cerințele sunt ridicate, 
iar marea provocare o reprezintă recertifi-
carea sistemului de management energetic 
ISO 50001 (Sisteme de management al ener-
giei. Ghid de utilizare. Ediția 2018) și a celui 
de sănătate și securitate ocupațională ISO 
45001:2018:  Sisteme de management al 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/în muncă. 
Cerințe.

Aceste standarde au fost revizuite sau în-
locuite.

Pentru a reuși este necesar un efort susținut, 
dar avem certitudinea că, prin implicarea, 
susținerea și sprijinul acordat de conducerea 
Rombat precum și a întregului colectiv, vom 
depăși aceste obstacole.

Auditurile de sistem
ROMBAT 2020

ROMBAT News
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De cât timp conduci acest departament?
10 luni.
Descrie stilul tău de management.
Un stil colaborativ, evaluez problemele 
împreună cu colegii și ajungem la un 
acord în alegerea soluțiilor.
Cât de mult te-a ajutat experiența acumu-
lată anterior avansării în noua poziție?
Foarte mult a contat faptul că am cunos-
cut foarte bine majoritatea proceselor, 
fiind tehnolog la toată Capacitatea 3.
Ce s-a schimbat odată cu noua funcție?
Orice avansare necesită sacrificii și au-
tomat apar noi responsabilități și provo-
cări, dar încerc să îmi gestionez timpul 
cât mai bine, să fac față noilor situații 

și să fiu cât mai corectă și obiectivă cu 
colegii mei.
Ce te motivează să dai tot ce ai mai bun 
din tine la job?
Felul meu de a fi, îmi place ca orice temă 
pe care o primesc să o rezolv cât pot de 
repede și de bine și încerc să ajut cu ce 
îmi stă în putință si pe ceilalți colegi.
Care este cea mai mare satisfacție la jobul 
pe care îl ai?
Când găsesc soluții, împreună cu echipa 
mea, la problemele din fabrică.
Cum arată o zi obișnuită pentru tine?
Fiecare zi este diferită în funcție de proble-
mele care apar, constante fiind: vizita în 
fabrică, ședința de dimineață și discuțiile 

despre temele primite cu colegii.
Care sunt așteptările tale de la echipă?
Să fie implicați în efectuarea temelor pe 
care le primesc și să avem o colaborare 
cât mai frumoasă.
Unde te vezi peste 5 ani?
Fiind o fire ambițioasă, sper ca în 5 ani să 
învăț cât mai multe lucruri din domeniul 
managementului și cel al acumulatoare-
lor auto și să deschidem și la Bistrița o 
fabrică de baterii Li-ion.
Ce nu știe echipa despre tine?
Aș vrea să nu le stric surpriza și mai bine 
să descopere singuri.FLAVIA GRIGORE

Departament Ingineria
Proceselor

De cât timp conduci acest departament?
Aproximativ 1 an.
Descrie stilul tău de management.
Am adoptat un stil de conducere permi-
siv, atât timp cât colectivul din subordine 
continuă să deservească departamentul 
în interesul acestuia, ducând sarcinile la 
capăt în timp util și corect.
Cât de mult te-a ajutat experiența acumu-
lată anterior avansării în noua poziție?
Cred că experiența anterioară a reprezen-
tat 50% din motivul avansării.
Ce s-a schimbat odată cu noua funcție?
Noua funcție m-a ajutat să înteleg ce în-
seamnă să fi răspunzător de rezultatele 
muncii altor oameni și să evaluezi oameni 
din mai multe puncte de vedere: profesio-
nal, personal și uman.
Ce te motivează să dai tot ce ai mai bun 

din tine la job?
Pentru motivarea mea există 2 factori: sa-
tisfacție personală (când munca mea are 
un impact) și cea financiară (când munca 
primește recunoștința angajatorului).
Care este cea mai mare satisfacție la jobul 
pe care îl ai?
Sunt într-o continuă dezvoltare persona-
lă și profesională, deoarece produsele 
ROMBAT sunt în continuă îmbunătățire 
și, drept urmare, departamentul trebuie să 
se ridice la nivelul de testare dat de produ-
sele respective. Un alt motiv îl reprezintă 
dezvoltarea produselor Li-ion, un concept 
nou dpdv al testării, pentru departamentul 
nostru.
Cum arată o zi obișnuită pentru tine?
O zi de muncă la ROMBAT începe cu o 
cafea bună. O discuție cu personalul aflat 

la serviciu cu privire la ziua anterioară (se 
muncește non-stop deoarece trebuie res-
pectați timpii de testare și intervalele de 
pauză dintre secvențele de testare). De 
aici, fiecare continuă cu activitățile perso-
nale, în funcție de temele pe care le are și 
de ziua săptămânii în care ne aflăm (există 
activități care trebuie efectuate săptămâ-
nal sau lunar).
Care sunt așteptările tale de la echipă?
Seriozitate, promptitudine și corectitudine.
Unde te vezi peste 5 ani?
În altă funcție.
Ce nu știe echipa despre tine?
Echipa știe despre mine tot ce trebuie pen-
tru a ne desfășura activitatea în armonie și 
eficient.

OVIDIU BĂLAJ
Departament LMTB

Preluăm ștafeta cu încredere
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De cât timp conduci acest departament?
Conduc acest department de 1 an.
Descrie stilul tău de management.
Toate deciziile importante le iau după ce 
consult colegii din echipă.
Cât de mult te-a ajutat experiența acumu-
lată anterior avansării în noua poziție?
Nu am avut o experiență îndelungată 
înainte de preluarea acestei funcții. Am 
învățat totul după principiul „learn by 
doing”.
Ce s-a schimbat odată cu noua funcție?

Am o vedere de ansamblu mult mai 
clară asupra tuturor proceselor din pro-
ducție. 
Ce te motivează să dai tot ce ai mai bun 
din tine la job?
Mediul de lucru, colegii și provocările de 
zi cu zi.
Care este cea mai mare satisfacție la jobul 
pe care îl ai?
Capacitate bună de a găsi soluții la situa-
țiile dificile care pot interveni.
Cum arată o zi obișnuită pentru tine?

Foarte aglomerată cu multă muncă și 
concentrare într-un timp scurt pentru a 
avea rezultate care se văd în producție.
Care sunt așteptările tale de la echipă?
Seriozitate, responsabilitate și bună co-
municare.
Unde te vezi peste 5 ani?
Nu știu.
Ce nu știe echipa despre tine?
Lucrurile neștiute să rămână neștiute…

ALINA GERGELY
Departament Planificare
Producție De cât timp conduci acest departament?

Din Martie 2019.
Descrie stilul tău de management.
Prefer stilul „democratic” în care deci-
ziile de la nivel de departament le luăm 
după o discuție prealabilă pe care o 
avem împreună și încercăm să adoptăm 
cea mai bună soluție. Bineînțeles, uneori 
se poate, alteori nu, dar vis-à-vis de pozi-
ția actuală de Management pe care mă 
aflu și tipul meu de personalitate, acest 
stil, cred eu, că dă rezultate.
Cât de mult te-a ajutat experiența acumu-
lată anterior avansării în noua poziție?
Personal, poziția la nivel operațional m-a 
ajutat foarte mult să înțeleg munca efec-
tivă pe care o îndeplinesc colegii mei, să 
o apreciez și de asemenea să pot să 
ofer expertiza personală când apare 
vreo situație mai delicată în activitatea 
de zi cu zi. 
Ce s-a schimbat odată cu noua funcție?
Au venit mai multe îndatoriri la nivel de 
business, dar și de resurse umane, la 
care încerc zi de zi să fac față și bineîn-
țeles să nu îmi dezamăgesc colegii, dar 

nu în ultimul rând pe șefi☺
Ce te motivează să dai tot ce ai mai bun 
din tine la job?
Cu modestie, vreau să o spun că, pe lân-
gă motivațiile interne care îmi vin în mod 
natural și mă fac să merg înainte în a ob-
ține tot timpul rezultatele cele mai bune 
în sarciniile care mi se dau, sunt motivat 
și de oportunitatea pe care mi s-a oferit 
(probabil sunt cel mai tânăr din echipa 
middle-management a ROMBAT).
Care este cea mai mare satisfacție la jobul 
pe care îl ai?
Îmi place foarte mult comunicarea cu 
oamenii, iar acest job îmi oferă încă de 
la început acest atuu. Avem numeroși 
clienți de diferite naționalități și este 
“challenging” să reușești să te conectezi 
cu aceștia chiar de la distanță (prin tele-
fon sau e-mail) și să construiești o rela-
ție prin care mai mult decât să ii oferi un 
produs sau un preț bun, să îi poți oferi 
și servicii logistice de calitate, care în 
această perioadă pot face diferența.
Cum arată o zi obișnuită pentru tine?
Nu este nicio zi ca alta la Logistică Vân-

zări, dar în mare, în funcție de perioada 
lunii în care ne aflăm, avem diferite sar-
cini (gen. discounturi clienți, diferite ra-
poarte de întocmit pentru management 
sau alte organisme externe, închideri de 
lună, comunicări către clienți etc.) și mă 
asigur ca acestea să fie făcute la timp și 
bineînțeles corect oferind totodată spri-
jin colegilor în sarcinile operaționale.
Care sunt așteptările tale de la echipă?
De la orice persoană, dar în special de la 
colegi, îmi place să fie onești/integrii și 
sinceri.
Unde te vezi peste 5 ani?
Hmmm...asta e întrebare de interviu de 
angajare. Mi-ar plăcea să mă bucur de o 
colectivitate de calitate la ROMBAT la fel 
ca acum și de ce nu, să pot să ajung să 
fac o mai mare diferență în cadrul com-
paniei (you know what I mean)☺
Ce nu știe echipa despre tine?
Nu prea mă ascund când îmi place sau 
nu îmi place ceva și nici opiniile persona-
le nu mă sfiesc să le împărtășesc despre 
diferite subiecte care se mai dezbat prin 
birou☺

CRISTIAN ZBÎNCA
Departament Logistică
Vânzări
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Mă numesc Hetvary Arthur Levente 
și fac parte din Secția care produ-
ce primele componente pentru 
realizarea bateriilor ROMBAT, și 
anume carcasa la secția INJECȚIE 
MASE PLASTICE.

Sunt Maistru în această secție și 
coordonez o echipă, un schimb și 
substitui șeful de secție când este 
cazul în procesul de producție. 
Procesul de producție mase plas-
tice realizează primele semifabri-
cate din material plastic necesare 
fabricației bateriilor, exemplu: mo-
noblocurile și capacele fiind prin-
cipalele semifabricate.

În luna Noiembrie se împlinesc 16 
ani de când m-am alăturat com-
paniei ROMBAT și acestei mari 
echipe, totodată fiind și primul 
meu loc de muncă după ce am 
terminat studiile. Sunt absolvent 
și licențiat în Chimie – Fizică.

La formarea mea profesională 
au contribuit colegii (primul meu 
post fiind de operator mase plas-
tice), șeful de secție de la care am 
învățat să deprind tot mai multe 
aptitudini pentru a putea realiza 
sarcinile zilnice, dar și cele care 
m-au ajutat să fac față la proce-
sul de îmbunătățire continuă și 
de modernizare, odată cu evoluția 
tehnologiei.

Secția Injecție are în componență 
15 mașini de injecție, un extruder 
și o instalație de procesat și recu-
perat polipropilena. Împreună cu 
toți lucrătorii din secție formăm o 
foarte bună echipă. 

Activitatea mea: 
Zilnic, în funcție de programul de 
fabricație și ce trebuie făcut pe 
fiecare mașină, activez, conduc, 
verific fiecare proces în parte con-
form specificațiilor din Planul de 
Control. Manageriez fișele de la 
Planul de Control, fișele operatori-
lor și fiecare produs pe care aceș-
tia îl fac, operez producția zilnică 
în program și depozităm semifa-
bricatele în funcție de destinația 
lor. Am în atenție ca fiecare utilaj 
și operator să aibă la îndemână tot 
ceea ce trebuie pentru a-și desfă-
șura activitatea de producție. Deși, 
fiind un proces repetitiv, mereu 
apare ceva nou, elemente care pot 
duce la îmbunătățire continuă.

Postul de conducător de schimb 
nu este o poziție ușoară. Deciziile 
care trebuie mereu luate pot avea 
consecințe, de aceea ne instruim 
mereu. Deseori trebuie îndeplinite 
mai multe sarcini simultan, situație 
care necesită atenție sporită. Ca și 

maistru, sunt responsabil de ges-
tionarea resurselor materiale și 
umane a întregii secții.  În cadrul 
secției mențin o relație profesiona-
lă bună cu toți lucrătorii, iar în viața 
socială suntem buni prieteni. Orice 
problemă are o rezolvare, împreu-
nă reușim, putem. 

În decursul celor 16 ani procesul 
de producție a evoluat foarte mult: 
s-au automatizat mașini, s-au in-
trodus programe de procesare 
date și posibilitate de a vedea tra-
sabilitatea unui produs, s-au făcut 
cursuri și instruiri continue pentru 
a face față cerințelor. La toate 
acestea ne adaptăm foarte  bine,  
eu împreună cu întreaga echipă 
din care fac parte, CAPACITATEA 
INJECȚIE.

Sectorul Injecție are rezultate 
bune, punctajele de la audituri 
arată că suntem o echipă unită, 
harnică, care respectă procedurile, 
atenți la detalii, cu accent pe cali-
tatea produselor pe care le facem.

Contribuția mea

ROMBAT Team
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Un exemplu în acest sens este 
indicatorul de circulație STOP. 
Obiectul de culoare roșu aprins, 
într-o formă octogonală, este 
cunoscut pe plan internațional. 
Totuși, care sunt originile sale. 
Istoria arată că atât forma, cât 

și culoarea nu au făcut parte 
din designul original. Erau parte 
dintr-o poveste mai lungă care a 
început cu mulți ani înainte ca un 
cetățean să fie interesat de trafic 
sau, mai mult, să se plângă de el.

William Phelps Eno este pionierul 
căruia i se acordă recunoașterea 
pentru conceptul original al sem-
nului STOP. El a militat în fa-
voarea utilizării automobilelor la 
scară largă. Deoarece începutul 
secolului al XX-lea a fost un fel 
de „lume nouă curajoasă” în ceea 
ce privește automobilele, nu s-a 
acordat prea multă atenție modu-
lui în care autoturismele ar împărți 
spațiul cu pietoni sau cu cai sau 
biciclete.

Eno a fost destul de influent, 
ținând cont că era fiul unei 
familii foarte bogate din New 
England, iar eforturile sale s-au 
concentrat pe datoria sa civică 
de a crea noțiunea de respon- 
sabilitate individuală în mintea 
șoferilor. El a început schim-
barea cu New York și a ajutat 
orașul să dezvolte, mai întâi, 
”regulile drumului” în 1909, iar 
în deceniul următor un manual 
de reglementare a circulației 
poliției, primul manual de acest 
fel care a existat vreodată.

Forma și culoarea semnului STOP

Datorită eforturilor lui Eno, diferite 
state au început să urmeze exem-
plul cu semne și semnale mici. 

Forma a evoluat din 1923, ca par-
te a unei scheme de la inginerii 
din Asociația Statelor Highway 
din Mississippi, care clasifică 
formele în funcție de gradul de 
prudență. Octogonul, după părerea 
lor, este al doilea cel mai important 
după cerc.

Culoarea a venit mult mai târziu, 
după multe încercări de combi- 
nare a semnelor, cu semnul de 
STOP modern, așa cum îl știm 
astăzi, nefiind dezvăluit până în 
1954, ironic, după moartea lui Eno. 
„Roșul a fost întotdeauna asociat 
cu oprirea”, spune Gene Hawkins, 
profesor la Universitatea A&M din 
cadrul Facultății de Construcții.

Sursa: playtech.ro

Cine a creat
semnul STOP

și de ce?

Există câteva obiecte din jurul nostru despre 
care pur și simplu nu ne punem întrebări, iar asta 
pentru că mereu au fost acolo. 
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