


Dragi cititori,
Sperăm să vă găsim sănătoși și de această dată.

Ne apropiem cu pași repezi de mijlocul anului 
2021, o jumătate de an nelipsită de provocări 
și realizări. Dacă privim în urmă, constatăm că 
ne-am schimbat oarecum, am fost nevoiți să ne 
adaptăm la vremurile actuale și să ne reinventăm.

Totuși, în plină pandemie, primul trimetru al 
acestui an a reușit să ne surprindă plăcut, cu noi 
recorduri, în producție și vânzări. Toate aceste 
vești bune înseamnă de fapt că munca noastră 
a dat roade bune.

Să respectăm în continuare rețeta ROMBAT folo-
sind aceleași ingrediente: corectitudine, implicare, 
profesionalism, calitate și spirit de echipă, doar așa 
vom putea rămâne „Bateria Nr.1 în România*”.

În continuare vă invităm să-l cunoașteți mai bine 
pe noul CEO ROMBAT, dl. Alin Ioaneș, căruia îi 
urăm pe această cale bun venit în familia ROMBAT 
și mult succes.
*Având la bază cota de piață din 2020 în România, conform datelor INS.
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 Încearcă să faci ceva
ce n-ai mai făcut, de trei ori.

O dată, ca să treci peste teama de a-l face.
A doua oară, ca să înveți cum să-l faci.

Iar a treia oară, ca să-ți dai seama
dacă îți place sau nu.”

 Virgil Thomson



Când a avut loc primul tău contact cu marca 
ROMBAT?

Cred că primul contact cu marca ROMBAT l-am 
avut în anii 90’ când am început să „împrumut” 
mașina tatălui meu.

De ce compania ROMBAT?

Din multe considerente: este printre puținele 
branduri românești ce a reușit să parcurgă cu 
succes perioada de după 1990, este o compa-
nie cu mult potențial, cu oameni frumoși care 
te fac să te simți acasă din primul moment, 
este o companie ce are un cuvânt de spus în 
contextul schimbărilor de pe piața energiei.

Ce le transmiți angajaților ROMBAT la început 
de drum?

Să fie mândri de ceea ce au realizat în toți 
acești ani, să fie mândri de brandul ROMBAT 
și să fie încrezători în viitorul ROMBAT.

Cum arată evoluția ROMBAT în viziunea ta?

Așa cum am menționat în câteva ocazii, par-
curgem o „revoluție energetică a secolului 21”. 
Cred că elementul cheie în această ecuație este 
stocarea energiei. ROMBAT poate să joace un 
rol semnificativ la nivel regional prin soluțiile 
de stocare ce încorporează baterii Li-ion și în 
același timp să iși continue dezvoltarea pie-
ței, a portofoliului de produse pentru bateriile 
Pb-acid.

Care a fost cea mai mare provocare pe care 
ai întâmpinat-o în decursul carierei tale?

Este imposibil să menționez cea mai mare 
provocare. Ceea ce pot spune, este faptul că   
mi-au plăcut întotdeauna provocările și cred 
că ieșirea din zona de confort generează per-
formanța. Din acest motiv m-am străduit tot 
timpul să fiu deschis la noi challenge-uri și 

să nu subestimez amplitudinea provocărilor, 
chiar dacă aparent, unele au mize mai mici iar 
altele mize mai mari.

Povestește-ne despre realizările care ți-au 
modelat cariera profesională?

Am un principiu ce mă călăuzește: lasă ceva 
în urma ta. Am încercat să fiu consecvent cu 
acest principiu și cred că am reușit. La fiecare 
companie m-am străduit să dezvolt o echipă 
solidă, să dezvolt oamenii din interiorul com-
paniei, să fim inovativi, să fim creativi, să fim 
de multe ori înaintea „vremurilor”. Am crezut 
și cred în dezvoltarea oamenilor din jurul meu, 
în perfecționarea lor atât umană cât și profe-
sională. Acest lucru este una din marile mele 
împliniri. Am dezvoltat mai multe produse ino-
vative ce au fost patentate la nivel mondial, 
am dezvoltat linii de business noi ce au fost 
integrate cu business-urile deja existente, am 
dezvoltat noi concepte și am clădit speranțe 
pentru viitor.

Dacă ar fi să te întorci în timp, consideri că 
există anumite lucruri pe care ți-ai fi dorit să 
le faci diferit?

Nu cred. Este important când ne raportăm 
la un anumit lucru, la deciziile luate într-un 
anumit moment să facem corelarea cu cir-
cumstanțele respective și contextul respectiv. 
Așa cum spunea Andrei Pleșu, „suntem suma 
întâlnirilor noastre.” Nu am mai fi cei de astăzi 
dacă am schimba ceva în trecutul nostru.

Care au fost primii pași care te-au transfor-
mat în omul de astăzi?

Cred că „cei 7 ani de acasă” sunt esențiali 
în modelarea noastră ca oameni. Acolo se 
clădește fundamentul pentru ca apoi să fie 
consolidat prin educație, învățare continuă și 
deschidere la nou. În concluzie, anii petrecuți 
în casa bunicilor au fost fundamentul pentru 
ceea ce sunt eu astăzi.

Ce înseamnă pentru tine succesul?

Consider că succesul și toate celelalte atri-
bute ale sale tind să fie atrase tocmai de acei 
oameni care dovedesc că pot aborda chiar și 
cea mai măruntă realizare cu integritate, o ini-
mă deschisă și modestie. Am considerat tot 
timpul că succesul nu este cheia fericirii, însă 
fericirea este cheia succesului. Dragostea ce-
lor din jur și în primul rând a familiei îmi oferă 
fericirea necesară pentru a avea succesul cel 
mai de preţ.

Ce calități ai care fac din tine un bun manager?

Cred că înainte de a fi manageri, profesori, 
operatori, maiștri, suntem oameni. Din acest 

motiv cred că empatia este o calitate esențială. 
Spiritul de echipă, rigurozitatea, corectitudinea, 
onestitatea sunt alte câteva atribuții la care țin. 

Ce părere ai despre criză, cum a afectat și 
cum va afecta organizația/domeniul din care 
faci parte?

Deși am fi tentați să credem că situația sa-
nitară mondială afectează toate industriile, 
piața de baterii aftermarket, atât în România 
cât și în Europa, a avut o evoluție pozitivă în 
toată această perioadă dificilă, ceea ce ne-a 
obligat să rulăm business-ul cu motoarele 
turate la maxim. Suntem foarte optimiști că 
acest trend va continua și în acest an, reușind 
astfel să ne atingem obiectivele fixate. Pentru 
realizarea acestui lucru, am fost și suntem 
preocupați de sănătatea, siguranța angajaților 
și colaboratorilor.

Ce dorești să obții în următorii doi ani?

Consolidarea poziției de piață a brand-ului   
ROMBAT, poziționarea în segmentul premium, 
fapt ce aduce cu sine o serie de schimbări în 
zona tehnică și cea de „branding proposition”, 
dezvoltarea parteneriatelor cu clienții auto-
motive și dezvoltarea de produse inovatoare, 
creșterea prezenței noastre pe piețele externe, 
optimizarea conceptului de „circular economy”, 
introducerea conceptului ROMBAT Academy, 
sunt câteva dintre proiectele la care țin foarte 
mult.

Ce te învață fiecare situație prin care treci?

Că nu trebuie să renunțăm niciodată să credem 
în șansa noastră, să credem în reușita întreprin-
derii noastre.

Cum îți petreci timpul liber?

Îmi place să gătesc și caut motive să-mi exer-
sez „ambițiile de bucătar”. Încerc să petrec cât 
mai mult timp cu familia. Îmi place muntele, 
folosesc fiecare prilej să „evadez” la cabana de 
la munte. Am și o pasiune pentru motociclism, 
hobby ce l-am găsit întotdeauna provocator și 
plin de adrenalină. Dacă mai pun și cititul atunci 
o să mă întrebați de unde atâta timp liber☺?

Cum arată în prezent agenda ta zilnică/ ziua 
de muncă?

Programul meu începe zilnic la ora 7:00 și atât. 
Fiecare zi este un nou challenge, îmi rezervă 
tot felul de surprize însă, îmi place ceea ce fac, 
o fac cu mare drag, iar acest lucru cred că se 
vede. Sunt zile în care nu realizez că s-a făcut 
noapte însă, așa cum menționam, o fac cu 
mare plăcere și dedicație. 

Interviu CEO ROMBAT
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„Doresc să le spun angajaților ROMBAT că abia aștept să vin, să vă văd și să 
vă cunosc, de îndată ce călătoriile vor fi permise. Am auzit atât de multe de 
la Ioan și de la Alin despre frumoasa voastră țară și despre oamenii săi, încât 
mă simt aproape de mulți dintre voi; aștept cu nerăbdare o întâlnire față în 
față, cât mai curând posibil. 

Compania ROMBAT are o istorie de care poate fi mândră, iar perspectivele 
sunt foarte bune. Desigur, vor exista întotdeauna provocări, dar sunt și mai 
multe oportunități, deci aștept cu nerăbdare să lucrăm la toate acestea, 
împreună cu Alin și echipa ROMBAT”. 

„I want to say to ROMBAT employees that I cannot wait to come and see you 
and meet you and get to know you as soon as travelling is allowed. I have 
heard so much about your beautiful country and people from Ioan and Alin 
already that I feel close to many of you but I'm looking forward to a face to 
face meeting soonest. 

ROMBAT has a proud history and the prospects for the future are good. Off 
course there will always be challenges but there are many more opportunities 
and I look forward to working through this with Alin and his team”. 

Riaz Haffejee, CEO METAIR

Haffejee a fost recrutat în toamnă, pentru a-l înlocui pe 
Theo Loock, artizanul extinderii METAIR în Europa și al 
achiziției ROMBAT SA, care a decis să se pensioneze 
anticipat. Loock va rămâne consultant al Grupului și 
al filialelor sale pentru o perioadă de doi ani, pentru a 
asigura o predare lină a atribuțiilor sale către noul CEO.

„Suntem încântați că l-am asigurat pe Haffejee ca 
noul CEO METAIR, ale cărui cunoștințe și experiență 
în sectorul auto vor servi bine Grupului. În numele 
Comitetului METAIR, îi urez bun venit lui Haffejee și 
aștept cu nerăbdare contribuția sa pentru a conduce 
Grupul înainte”, a spus președintele METAIR, Brand 
Pretorius.

Pe lângă experiența profesională, Haffejee deține un 
MBA în Customer Loyalty, o diplomă postuniversitară 
în managementul afacerilor și una în inginerie 
mecanică.

Grupul METAIR, proprietarul companiei ROMBAT SA Bistrița, 
are din februarie un nou CEO, în persoana lui  Riaz Haffejee, un 
fost executiv în industria anvelopelor și anterior la Vodacom 
Business și BMW Africa de Sud.

Interviu CEO METAIR

Este întotdeauna important să știi când ceva ajunge la sfârșit.

Acesta a fost simțământul meu după cei peste 41 ani de viață profesională pe-
trecuți la ROMBAT, că am ajuns la sfârșit. Motivul principal a fost acela că este 
nevoie de un nou lider, cu o nouă viziune care să conducă ROMBAT pe un drum 
ascendent, în continuare. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru Alin Ioa-
neș, noul director general al ROMBAT, care vine cu un suflu nou, la o vârstă de 
46 ani, cu cunoștințe manageriale dobândite în țară și în UK și care se bazează 
pe echipa ROMBAT. Îi urez succes în conducerea acestei mari firme, are tot su-
portul meu dacă va fi necesar și sunt convins că va duce ROMBAT tot mai sus.

Folosesc această ocazie pentru a mulțumi încă o dată tuturor colegilor pentru    
toată colaborarea de-a lungul celor 41 ani. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate 
tuturor și să auzim de bine despre ROMBAT!

Ioan REPEDE

Mesaj de rămas bun,
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Anul pandemic și exportul

Departamentul After Market Export 
se află sub directa coordonare a d-lui 
Eduard Croitoru, Director Marketing 
Vânzări. Activitatea de bază o reprezintă 
vânzările și relațiile cu clienții de pe 
piețele din afara României, aceste piețe 
fiind împărțite în funcție de specificul zo-
nei vizate: limba de comunicare, poziția 
geografică, colaborarea directă sau prin 
agenți, etc. 

Fiecare piață pe care suntem prezenți 
este gestionată de către unul dintre cole-
gii noștri: Ionela Pop-Fetti, Florin Neagoș 
și Ovidiu Pop. Ca exemplu, în Franța 
lucrăm cu un partener de peste 20 de 
ani, piața franceză fiind una din piețele 
de referință pentru ROMBAT. 

Anul 2020 a venit cu provocări uriașe 
pentru ROMBAT, deci și pentru piața 
After Market Export. Din cauza pande-
miei de Covid 19 și a carantinei impuse 
în majoritatea țărilor, multe firme au fost 
nevoite să-și reducă activitatea, ori chiar 

IANUARIE - De la etajul 2 al fabricii de baterii, 
pandemia părea ceva departe de a afecta fluxul 
continuu al muncii, gândurile ațintite pe un tar-
get, planurile și întâlnirile stabilite, până când…

MARTIE…primele măsuri, primele gânduri că 
scenariul atât de îndepărtat poate acapara și 
bula în care ne aflăm.

O vreme ne-am găsit lucrând acasă, încă 
ancorați în realitatea ce nu mai există, dar pe 
care nu o negăm nici astăzi. 

Ne proiectam într-un viitor cu imagini și reguli din 
trecut când…Jocul s-a schimbat/ a fost schimbat.

Internetul a devenit singurul instrument și mo-
dalitate de a ne conecta.

Ne-am dorit unii altora sănătate și am căutat o 
apropiere diferită cu clienții, ne interesa soarta 
fiecăruia în varianta pragmatică, medicală! Ne-am 
văzut prin intermediul videoconferințelor și am 
conchis deopotrivă că este sănătos să păstrăm 
distanța pentru moment.

Rând pe rând, colegii de la etajul 2 erau declarați 
pozitiv SARS COV.

Nu mai eram despărțiți de pereți și denumiri de-
partamentale, era o grijă firească, ne sunam și 
ne ofeream ajutorul reciproc și ne bucura reve-
derea la locul de muncă. 

Pandemia nu ne-a stricat voioșia, pofta de viață 
și cheful de muncă! Ba din contră!

Suntem mai puternici și mai dornici ca niciodată!

AZI, privind către viitor: reconfigurarea traseului 
are loc având un alt *căpitan de vas*, alte mări 
de cucerit și alte lecții de învățat, în cadrul *idilic* 
al aceleași pandemii. Toate pânzele sus!

Colega de la etajul 2

Prezentarea Departamentului After Market 
Export din cadrul Direcției Marketing Vânzări Departamentul…OMUL

să se închidă temporar sau definitiv. În 
ciuda atmosferei generate de pandemie, 
unele firme au continuat să prospere și 
să recupereze parțial sau total pierde-
rile suferite în perioada carantinei. 

Astfel, vânzările din 2020 pe piața 
After Market Export au fost peste 
așteptările noastre, principalele țări 
fiind din vestul Europei: Franța, Marea 
Britanie, Germania, Spania, Italia, etc., 
dar și din Europa Centrală și de Est: 
Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, 
Polonia, Ucraina, Republica Moldova și 
multe altele.  

Tot în anul 2020 am înregistrat vânzări 
către clienți noi, în principal din Franța, 
dar și din Bulgaria, Italia, Polonia, pre-
cum și pe noua piață, Cipru. 

În concluzie, rezultatele firmei din 2020 
au fost foarte bune în contextul pan-
demiei globale, recuperând aproape în 
totalitate vânzările pierdute în perioada 
de carantină, deci privim cu optimism 
anul 2021. 
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Anul 2020 pentru             ROMBAT Aftermarket
Am început anul 2020 plin de speranțe și încrezător că vom avea parte de un an mai 

bun decât precedentul. Am avut 2 luni ianuarie și februarie foarte bune pe piața Aftermarket 
Romania, ceea ce mi-a întărit speranța pentru un an reușit. Apoi s-a dezlănțuit furtuna, care 
a cuprins tot mapamondul. Speranțele și încrederea de la începutul anului s-au transformat 
în teamă, neliniște și în multe semne de întrebare pe care am încercat să le controlez și să le 
domolesc.

Am păstrat dialogul continuu cu partenerii, cu colegii, cu oamenii din jur care trăiau ace-
leași sentimente ca și mine. Starea de urgență a venit cu 7 săptămâni de șomaj tehnic, perioa-
dă în care am căutat un punct de sprijin pe care să așez viitorul business-ului iar acest punct 
l-am găsit în Rețeaua de distribuție, în partenerii noștri care nu au fugit din calea furtunii și care 
nu s-au dat bătuți. Ei au reprezentat motorul de business pentru noi, au asigurat continuitatea 
afacerii și ne-au dat speranța de care aveam cu toții atâta nevoie în acea perioadă complicată. 
Implicarea și devotamentul oamenilor din acest fenomen al business-ului cu baterii ROMBAT, 
au făcut până la urmă din 2020 un an foarte bun, cu realizări importante pentru noi pe piața 
din România.

Am fost nevoiți cu toții să ne resetăm mintea, să privim lucrurile diferit, să ne schimbăm 
modul de comunicare și interacțiune cu ceilalți, cu alte cuvinte să ne adaptăm momentului. 
Am suferit, ne-am temut, am pierdut apropiați, dar nu ne-am pierdut credința. Cred cu tărie că 
2020, cu toate minusurile și efectele lui negative nu ne-a slăbit ci, mai degrabă, ne-a întărit atât 
pe plan personal cât și din punct de vedere al business-ului. Sunt încrezător în viitor pentru că 
sunt încrezător în oamenii din jurul meu: colegi, parteneri, prieteni, familie.

Povestea ROMBAT merge mai departe și sunt convins că vom scrie împreună, în anii 
care urmează, noi file de succes în „cartea ROMBAT”! 

Costel TRINCĂ
Director de vânzări AM 
România ROMBAT

Anul 2020 a fost și pentru mine ca și pentru majoritatea un an total diferit. 
A trebuit să îmi desfășor activitatea în condiții atipice, mai ales că mare parte din ac-

tivitate este pe teren, acolo unde au fost și sunt în vigoare aceste reguli de protejare pentru 
sănătatea tuturor. 

Este foarte greu să interacționezi cu oamenii având masca pe față fără să le vezi 
zâmbetul sau tristețea de pe chip, să stai la o distanță de 1,5 – 2 metri de persoana cu care 
vorbești, de fiecare dată să te dezinfectezi când ajungi la mașină.

Totuși, de-a lungul anului 2020, am respectat cu strictețe aceste măsuri de prevenție 
și astfel am reușit să-mi îndeplinesc obiectivele profesionale propuse, inclusiv faptul de a 
ajunge acasă, la cei dragi, sănătos după fiecare ieșire pe teren, fie că activitatea de teren era 
de 4 ore sau de 4 zile.

Țin să mulțumesc partenerilor noștri pentru răbdarea pe care au avut-o în desele in-
teracțiuni pe care le-am avut în acest an 2020, interacțiuni necesare pentru menținerea unui 
business sănătos și profitabil pentru ambele părți implicate.

Astfel, am pus umărul la realizarea obiectivelor propuse de companie menținând 
brand-ul ROMBAT acolo unde îi este locul și anume BATERIA NR.1 ÎN ROMÂNIA.

Anul 2020 a constituit o provocare pentru toată lumea.
A fost un an cu noi perspective, an care a făcut să ne cunoaștem mai bine și ne-a 

învățat cum să gestionăm momentele neprevăzute.
Adaptabilitatea și flexibilitatea  companiei ROMBAT cât și a partenerilor noștri au fost 

elementele cheie în trecerea mai ușoară prin această perioadă.
Cu toate problemele generate de situația pandemică, împreună cu partenerii noștri 

ne-am adaptat și am încheiat cu bine anul din punct de vedere al vânzărilor.
Privesc cu optimism anul 2021 și cu încredere în faptul că împreună vom realiza 

obiectivele stabilite.

Iulian CORHANĂ 
Manager de zonă ROMBAT

Cosmin MUNTEANU 
Manager de zonă ROMBAT
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Anul 2020 pentru             ROMBAT Aftermarket
Așa cum ne amintim cu toții, am început anul 2020 având în gând întrebarea: ,,Oare 

există cu adevărat virusul?’’. Apoi au urmat temerile, suspiciunile, fricile. Dar, forțându-mă 
să văd partea plină a paharului și anume timpul mai lung petrecut alături de familie, totul s-a 
liniștit. Am învățat că putem să ne trăim viața și altfel, fără agitație și viteză. 

Pe plan profesional, după primele două luni cu rezultate bune, a urmat o perioadă grea 
și frustrantă. M-am lovit de probleme noi, au apărut situații din care greu vedeam ieșirea. 
Totul a culminat cu plecarea la Dumnezeu a unui coleg drag.

Am fost nevoit să învăț lucruri noi, să mă adaptez la situații ciudate. Am descoperit 
că pot face activități neîncercate până în prezent dar, cu inițiativa și cu ajutorul colegilor am 
făcut față cu brio tuturor provocărilor și situațiilor neprevăzute. 

Concluzionez spunând că, dacă în timpul anului 2020 am fost frustrat și m-am consi-
derat vulnerabil, am încheiat anul descoperind cât de puternic și adaptabil sunt.

Mulțumesc!

Anul 2020 a reprezentat pentru mine o provocare continuă. Pe lângă colaborarea cu par-
tenerii, am gestionat în continuare Centrul ROMBAT Iași, unde am pregătit predarea ștafetei 
către noul Manager de Centru. Am lăsat la Iași un management eficient și productiv, o echipă 
închegată și un Manager de Centru foarte bine pregătit și orientat spre obiective. Pot spune 
astfel că m-am achitat cu succes de misiunea pe care am avut-o acolo. 

Din 01 octombrie s-a făcut o resegmentrare a pieței, am predat 6 județe Managerului 
Centrului ROMBAT Iași, și am primit spre gestionare alte 3 județe. De asemenea, am început 
colaborarea cu încă un distribuitor pentru județul Sibiu, unde am organizat vizite comune cu 
scopul de a crește vânzările și cota de piață.

Am colaborat cu administratorii celor 2 centre din Brăila și Brașov, consiliindu-i în scopul 
realizării obiectivelor de vânzare și a cotei de piață. Spre finele anului am atins aceste două 
criterii de performanță, atât pentru mine ca și Manager de Zonă, cât și pentru distribuitorii cu 
care am colaborat. Am avut înțelegere și participare activă din partea partenerilor, iar împreu-
nă am promovat atât imaginea de brand ROMBAT cât și campaniile organizate de ROMBAT. 
Împreună am dezvoltat portofoliul de clienți și am deschis noi oportunități de business. 

Mulțumesc tuturor partenerilor pentru participarea activă pe care au avut-o în atingerea 
obiectivului comun: o cotă de piață mai mare pentru bateriile ROMBAT și imaginea unui brand 
puternic.  

A fost un an dificil, diferit față de anii precedenți. Piața de baterii staționare a intrat 
într-un regres imediat după debutul perioadei pandemice, a restricțiilor apărute și a lipsei de 
proiecte în domeniul energiei alternative. Am încercat să facem față provocărilor și situațiilor 
neprevăzute, clienții fiind temători și nehotărâți. Furnizorii noștri s-au confruntat cu aceleași 
probleme, astfel că după ridicarea restricțiilor au apărut întârzieri în procesele de fabricație și 
în livrări.

Spre sfârșitul anului putem spune că lucrurile au intrat pe un făgaș normal, blocajele 
logistice s-au rezolvat și am reușit să recuperăm vânzările pierdute în perioada stării de 
urgență.

De asemenea am reușit să atragem noi colaboratori, ne-am diversificat portofoliul de 
produse, am oferit prețuri competitive. A fost greu, dar poate tocmai de aceea putem spune 
ca satisfacția rezultatelor a fost una mult mai mare în final.

Cristi DUMITRU 
Manager de zonă ROMBAT

Costel BĂLAN 
Manager de zonă ROMBAT

Claudiu RADU 
Manager de zonă ROMBAT
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ROMBAT Interview

Când și cum a 
început cola-
borarea cu 
ROMBAT?
Ecosistemul nos-
tru de afaceri a 
fost construit pe 
transparență și 
încredere, pe res-
pect și avantaje 

reciproce. Acestea sunt întotdeauna 
promisiunile ce stau la baza conlucră-
rilor de lungă durată. În 2013, ROMBAT 
și AD Auto Total au dat mâna pentru 
prima dată pentru un parteneriat care, 
iată, a trecut cu brio atât testul timpu-
lui, cât și testul neprevăzutului adus de 
2020 și a livrat întotdeauna rezultate 
pentru ambele părți implicate. Astăzi, 
ROMBAT este unul dintre partenerii de 
bază ai AD Auto Total, un partener cu 
care împărțim aceleași valori și viziu-
ne a succesului pe piața din România. 
Mulțumirea de a reuși împreună e cu 
atât mai mare cu cât împărțim același 
ADN, afaceri românești cu capital ro-
mânesc, crescute cu implicare și efort. 

Care au fost așteptările dvs. privind 
parteneriatul cu ROMBAT?
O colaborare bazată pe profesionalism, 
de la egal la egal. Din 1997 pe piața din 
România, ROMBAT vine cu know-how 
și produse de excepție pe segmentul 
baterii auto. Născut din pasiune și de-
dicație pentru domeniul auto, AD Auto 
Total are acum peste 27 de ani de ex-
periență la activ. Ne-am orientat de la 
bun început către o creștere solidă a 
cărei fundație au fost parteneriatele pe 
termen lung. 

În ce măsură au fost îndeplinite 
aceste așteptări până în prezent?
Ne consolidăm, ne sprijinim reciproc 
ca orice parteneri de cursă lungă și 
menținem aceste poziții. Pentru două 
branduri românești este o reușită 
importantă să fim aici unde suntem 

astăzi. Ne demonstrează necesitatea 
colaborării reciproc avantajoase, în 
special în vremuri cu un grad de difi-
cultate ridicat ca anul precedent, cu 
toate transformările esenţiale surve-
nite în urma pandemiei. Așa am obți-
nut rezistența în fața neașteptatului și 
ea s-a adăugat definitiv la pilonii co-
laborării noastre, piloni pe care i-am 
setat împreună încă din 2013. 

Cum descrieți relația pe care o aveți 
cu ROMBAT?
Le arătăm întotdeauna partenerilor 
noștri că suntem deschiși spre comu-
nicare. Ne rezolvăm diferențele și am 
învățat că ne putem baza unii pe alții, 
indiferent de fluctuațiile domeniului. 

Cum a fost anul 2020 pentru AD 
Auto Total în contextul pandemiei 
și în ce măsură a afectat relațiile de 
business?
2020 a fost un an dificil pentru noi 
toți. În calitate de jucător dominant 
pe piața locală, cu o influență ma-
joră asupra dinamicii sectorului, am 
înțeles responsabilitatea noastră de 
a oferi partenerilor și clienților stabili-
tate într-un moment în care era foarte 
necesar. Și așa am făcut. Sute de afa-
ceri de familie din toată România, 
ateliere de reparații și magazine de 
piese auto, continuă să crească as-
tăzi, deoarece am decis să le oferim 
o mână de ajutor valoroasă atunci 
când a fost nevoie. Cu consultanță 
de afaceri dedicată și linii de credit 
extinse, i-am ajutat să își restabi-
lească afacerile pe drumul cel bun și 
să minimizeze impactul financiar al 
anului trecut. 

Care au fost măsurile luate pentru 
diminuarea impactului pandemiei în 
firma Dvs și care a fost eficiența lor?
Criza ne-a făcut să ne gândim, să ne 
adaptăm, să ne regândim, să lucrăm 
mai mult și, cel mai important dintre 

toate, să ne schimbăm modelul de 
business. Ne-am stabilit ca prioritate 
să protejăm sănătatea și siguranța 
tuturor celor 1.800 de angajați, asi-
gurând în același timp continuitatea 
afacerii. Astfel, la final de an, AD 
Auto Total și-a menținut poziția de 
top pe piața de distribuție a pieselor 
de schimb pentru vehicule ușoare, cu 
o creștere de 3% a cifrei de afaceri 
față de anul precedent. Performanța 
vânzărilor este datorată și îmbună-
tățirii continue a automatizării vân-
zărilor și a asistenței pentru clienți.

Ce așteptări aveți de la business-ul cu 
baterii în următorii ani și cum credeți 
că va evolua?
Dinamica domeniului nostru a fost în-
totdeauna extrem de rapidă. Cuvântul 
cheie va fi întotdeauna adaptarea pen-
tru că tehnologia auto se va schimba 
considerabil în următorul deceniu. 
Mașinile hybrid și full electric încep 
să ia avânt și în România. Estimările 
spun că, până în 2030, una din cinci 
vânzări de mașini noi la nivel global ar 
putea fi vehicule electrice cu baterie. 
A ține pasul cu schimbările este o pro-
vocare pe care toți jucătorii din dome-
niu și-au asumat-o încă de la început. 
A rămâne relevant este pariul pe care 
trebuie să-l câștigăm împreună, și noi, 
ca distribuitori, și ROMBAT. 

Care este viziunea Dvs privind parte-
neriatul ROMBAT – AD Auto Total pe 
următorii 5 ani?
Evoluție! Un numitor comun pe care 
ambele modele de business îl au este 
dorința constantă de evoluție. Orienta-
rea către client, focusul pe creșterea 
calității produselor și serviciilor ofe-
rite, și menținerea standardelor sunt 
scopuri comune. 

Gabriel ZANE
Marketing Manager

AD Auto Total

Interviu AD Auto Total și Tenet,
parteneri ROMBAT
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Când și cum a început colaborarea 
cu ROMBAT?
Am început colaborarea cu ROMBAT 
în anul 2000, la patru ani după ce am 
deschis primul magazin de piese auto 
în Baia Mare.

Care au fost așteptările dvs. privind 
parteneriatul cu ROMBAT?
Am dorit să devin distribuitor al ba-
teriilor ROMBAT și să-mi dezvolt o 
rețea de distribuție cu speranța că 
ROMBAT va investi în tehnologii noi 
și va produce baterii auto de o foarte 
bună calitate, devenind un furnizor 
important pe piață internă, pe cea in-
ternațională, dar și la prima echipare 
a automobilelor noi.  

În ce măsură au fost îndeplinite 
aceste așteptări până în prezent?
Până în prezent sunt foarte mulțu-
mit de această colaborare, așteptă-
rile mele au fost atinse și depășite. 
ROMBAT a făcut investiții în tehno-
logii noi și continuă să o facă și în 
prezent, aș aminti aici noua capaci-
tate de producție din București, care 
va produce baterii de ultimă generație 
pentru autovehicule electrice.

Cum descrieți relația pe care o aveți 
cu ROMBAT? 
Consider că relația pe care o am cu 
ROMBAT este mai mult decât o afa-
cere. Cred că s-a depășit această pe-
rioadă și pot să spun că suntem astăzi 
într-un bun parteneriat.

Cum a fost anul 2020 pentru Tenet în 
contextul pandemiei și în ce măsură 
a afectat relațiile de business?
Anul 2020, pentru Tenet, a fost unul 
dificil din cauza pandemiei de COVID 
19. Am început bine anul și pe neaș-
teptate a venit peste noi această ne-
norocire. Îmi amintesc cât de speriați 
eram cu toții și încercam să ne încu-
rajăm reciproc, nici măcar nu știam 
cu ce ne confruntam. Din punct de 
vedere al afacerii am avut o scădere 
în lunile Aprilie și Mai, după care am 
reușit încet-încet să recuperăm ce se 
pierduse și până la final de an să înre-
gistrăm chiar o mică creștere. Cred că 
am gestionat destul de corect relația 
mea, atât cu furnizorii, cât și cu clien-
ții, deoarece nu am întrerupt colabo-
rarea în această perioadă cu aceștia.

Care au fost măsurile luate pentru 
diminuarea impactului pandemiei 
în firma Dvs. și care a fost eficiența 
lor?
În prima parte, când au apărut primele          
restricții, am înțeles că este ceva des-
tul de grav și că cel mai important 
este să luăm măsuri pentru siguranța 
oamenilor. Le-am explicat angajaților 
că fiecare trebuie să se protejeze cât 
mai bine, s-au cumpărat echipamente 
de protecție și s-au stabilit priorități în 
acest sens. Referitor la afacere, am 

avut discuții, atât cu furnizorii cât și 
cu clienții, am încercat să găsim soluții 
pentru a putea merge mai departe cu 
colaborarea și pentru a depăși împre-
ună momentul dificil.

Ce așteptări aveți de la business-ul cu 
baterii în următorii ani și cum credeți 
că va evolua?
Deși au început să se vândă tot mai 
mult autoturismele electrice, cred că 
în următorii 5-6 ani piața de baterii auto 
din România nu va scădea. Pe termen 
lung, însă, va trebui să găsim soluții 
alături de ROMBAT să putem furniza 
produse și servicii pentru noile tipuri 
de baterii cu care vor fi dotate mașinile 
electrice.

Care este viziunea Dvs. privind parte-
neriatul ROMBAT – Tenet pe următorii 
5 ani?
Deși, de la începutul colaborării noastre 
am trecut de 1.000.000 de baterii  
ROMBAT vândute în România, eu îmi 
doresc să dezvolt în continuare rețeaua 
de distribuție și îmi propun ca în urmă-
torii cinci ani să ating 100.000 de baterii 
vândute într-un singur an. Pentru asta 
este nevoie de multă muncă, dar și de 
sprijinul partenerului ROMBAT.
Doresc să îi mulțumesc întregii echipe 
ROMBAT pentru efortul depus și pentru 
implicare. Îi felicit pentru că au găsit în-
totdeauna soluții la toate problemele și, 
astfel, am reușit să progresăm împreu-
nă. Sper să fim sănătoși în continuare 
și sunt sigur că vom avea o colaborare 
bună și în viitor.

  Mulțumim frumos!

Viorel SĂLĂJAN
Administrator

TENET
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REBAT, 2020

• Pentru protecția mediului, au fost implementate 
două investiții care au scopul de a reduce emisiile 
fugitive la manipularea materialelor cu conținut de 
metale grele.

Prima investiție pentru protecția mediului constă în 
dotarea smelter-ului cu un număr suplimentar de 
scafe destinate colectării și depozitării scoarțelor 
stibioase obținute în urma procesului de rafinare al 
Pb-ului.

Prin această modificare adusă procesului tehnologic, 
se elimină manipularea suplimentară a scoarțelor 
care generează eliberarea unei cantități importante 
de praf cu conținut de Pb. Scoarțele obținute de la 
rafinarea Pb-ului  sunt sarjate direct în cuptorul de 
reducție.

A doua investiție pentru protecția mediului constă în 
amenajarea unui tunel destinat încărcării camioanelor 
de transport rutier cu zgură provenită de la cuptorul de 
reducție. Acest tunel, de asemenea, a fost prevăzut cu 
un sistem de ventilație de igienă.

Încărcarea în camioane a zgurii 
provenită de la cuptorul de reducție 
se face cu ajutorul unui încărcător 
frontal, activitate care generează 
praf. Prin realizarea acestui tunel 
tot praful generat este captat.

Ing. Adrian KISS

Din cauza pandemiei provocată de SARS-CoV-2, la    
REBAT a fost oprită activitatea de producție începând 
cu data de 06.04.2020 până la data de 18.05.2020, 
adică un total de 42 zile, care înseamnă 11.5% din 
totalul timpului de producție/an. După reluarea 
producției, datorită mobilizării exemplare a colectivu-
lui REBAT, s-a reușit încheierea anului, cu o producție 
totală de Pb finit mai mică cu doar 2.6% decât 
producția de Pb finit planificată  pentru anul 2020.

La REBAT se pune mare preț pe îmbunătățirea 
condițiilor de lucru pentru angajații noștri, cât și pe 
protecția mediului înconjurător, astfel au fost realizate 
câteva investiții în acest sens:

• Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
angajații nostri, a fost suplimentată ventilația de igienă 
la cuptorul de reducție prin montarea unui ventilator și 
a unui filtru cu saci Donaldson.

După punerea în funcțiune al acestui ansamblu de 
ventilație, s-a obținut reducerea noxelor la locul de 
muncă.
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Un lucru important de menționat este acela 
că rețeaua de cablaje are aproximativ 1000 
ml de la stația Enel până la locația ROMBAT.

Acum, toate forțele le canalizăm în imple-
mentarea programului de investiții pentru 
anul 2021.

Valoarea investițiilor 
realizate în 2020 a fost 
peste 5 milioane euro 
și a cuprins instalații și 
echipamente tehnologice 
și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu și 
sănătate.

Programul de investiții din ROMBAT este rezultatul unei munci de echipă 
din care fac parte reprezentanții tuturor compartimentelor, directorul 
general și directorul de investiții. Structura acestui proiect trebuie să 
răspundă cerințelor unui program de fabricație pentru anul respectiv și 
care pe lângă productivitate și calitate trebuie să asigure o siguranță în 
exploatare pentru personalul muncitor dar și dezideratului conducerii 
ROMBAT de a avea un climat sănătos și atrăgător la locurile de muncă. 
În acest context structura și prioritățile de achiziții s-au subordonat prin-
cipiilor mai sus menționate.

La fabrica de baterii Li-ion București am reușit racordarea la rețeaua 
electrică, acesta fiind principalul obiectiv la acest punct de lucru, și 
anume:  realizarea unei linii de alimentare cu energie electrică de 4 
MW. Linia tehnologică de la Li-ion este mare consumatoare de energie 
electrică și punerea în funcțiune depindea de realizarea acestei investiții.

Este important de amintit că pe lângă programul de investiții, direcția 
investiții gestionează și un program de reparații clădiri întocmit după 
aceeași procedură, dar cu o valoare mult mai mică. Obiectivele acestui 
program se stabilesc în funcție de starea clădirilor sau a unor segmente 
de flux tehnologic.

Ca și acțiuni la acest capitol putem aminti: 

-hidroizolații atelier Finalizare și Tracțiune C2;
-modernizare atelier mecanic - Mentenanță;
-modernizare atelier Tâmplărie;
-modernizare spații sociale C2;
-creare de spații sociale subsol (sală tenis și vestiare);
-diverse copertine pentru Logistică;
-drumuri și platforme ROMBAT și REBAT;
-modificări și corecții canalizare. 

Ing. Ilie PÂRVU
Director Investiții

Investiții 2020 - Obiective și realizări

>5mil €
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SCADA este un acronim în limba engleză 

și provine de la sintagma Supervisory Control 

And Data Acquisition.

Acesta descrie un sistem de con-

trol în arhitectura căruia intră calculatoare, 

comunicații, interfețe grafice pentru utilizatori, 

dispozitive periferice precum PLC-urile.

Sistemul SCADA conține mai multe com-

ponente:

1. Calculatorul/calculatoarele de 

supraveghere: am putea spune că această 

componentă este centrul întregului sistem, de-

oarece aici se adună toate informațiile din pro-

ces și de aici se trimit comenzi dispozitivelor la 

care ne conectăm și pe care le controlăm.

2. Terminalele remote: reprezintă dis-

pozitivele electronice care fac legătura între 

obiectele fizice și sistemele SCADA. În mare, 

acestea sunt conectate la senzori și elemente 

de acționare și sunt legate în rețea de sistemul 

SCADA.

3. PLC-uri: Programmable Logic Con-

trollers – conectate atât la sistemul SCADA, 

cât și la senzori, elemente de acționare, valve, 

motoare etc. Acestea se pot conecta wireless 

sau prin intermediul rețelei fizice și se folosesc 

acolo unde există un număr mare de intrări și 

ieșiri care trebuie controlate, având o viteză 

mare de procesare a informațiilor.

4. Infrastructura de comunicare: face 

legătura între „inima” sistemului (Pct. 1) și pe-

rifericele acestuia (Pct. 2 și Pct. 3). În mod 

normal deteriorarea infrastructurii nu duce 

la încetarea activității, operatorii putând 

continua munca.

5. HMI: Human-Machine Interface 

– reprezintă interfața utilizată pentru supra-

vegherea sistemului. Această componentă 

este conectată direct la componenta centrală 

(Pct. 1) și oferă informații sub formă grafică, 

având informații precum valori ale parametrilor, 

alarme, fișiere în care se înregistrează eve-

nimentele – în mod normal, informațiile afișate 

sunt în timp real.

În cele mai moderne sisteme SCADA, 

implementarea se face „web-based” astfel încât 

informațiile și controlul se poate face din orice 

„colț al pământului”.

Prin intermediul interfeței un utilizator 

poate supraveghea și controla procesele la care 

sistemul este conectat.

Sistemul SCADA a fost implementat pri-

ma dată în ROMBAT la punerea în funcțiune a 

secției de producție C3. Informațiile de fabricație 

sunt introduse automat în baza de date aferentă, 

astfel încât, pentru orice baterie se pot găsi valo-

rile parametrilor de execuție din procesele afe-

rente secției și produsului respectiv.

Pentru celelalte 2 Capacități s-a început 

un proces de implementare SCADA, secția C2 

având prioritate. Implementarea unui astfel 

de sistem este de durată și necesită o atenție 

deosebită pentru că datele preluate și furnizate 

trebuie să fie corecte, deoarece riscul colectării 

greșite a datelor nu trebuie să existe. Datele 

colectate sunt folosite atât în luarea deciziilor, 

cât și în controlul evenimentelor în fabricație, de 

unde reiese importanța deosebită pe care un 

astfel de sistem o are.

SCADA în ROMBAT

OVIDIU BĂLAJ – șef LMTP
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Adrian Moldovan
Injecție

Ioan Jurcan
Proiectare scule și mașini

Vasile Tudor Pop
Logistică

Gabriela Mureșan
Injecție

Toni-Cristi Luca
Mentenanță

Ruben Beniamin Dumitrean
CTC

Teodor Vasile Chifa
Capacitate 2

Paul Sebastian Muntean
Capacitate 1

Marius Voicu Moldovan
Capacitate 2

Moldovan Florin
Logistică

Noii angajați 2021
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Mă numesc Păvăluc Gal Vasile Augustin.

Sunt angajat la ROMBAT din anul 1987 cu/pe 
funcția de electrician.

Până în anul 1998 am lucrat ca electrician în-
treținere în secțiile de Montaj și Injecție, din 
1998 am fost transferat la departamentul   
Redresori din cadrul secției formare pe func-
ția de Operator redresori.

De când sunt în cadrul ROMBAT, am reușit să 
mă perfecționez în meseria de electrician și 
în domeniul formării bateriilor.

Pentru a putea desfășura activitatea mă folo-
sesc de redresori.

Redresorii sunt utilaje care transformă curen-
tul alternativ în curent continuu, cu care se 
formează/încarcă bateriile.

Avem redresori de formare în mod automat 

cu calculator de proces și redresori cu proces 
de formare manuală (la care procesul de for-
mare este condus de operatori).

În procesul de formare operez redresorii ajutat 
de rețetele de formare a bateriilor.

După ce bateriile sunt umplute cu electrolit, 
ele sunt cuplate la terminalele redresorilor. 
Eu am rolul de a cupla redresorii  (a introduce 
rețeta de formare / a supraveghea bateriile și 
procesul de formare și a da decizia de oprire 
a formării când bateriile ajung în parametrii 
pentru a putea fi finalizate).

ROMBAT m-a ajutat să mă dezvolt intelec-
tual, reprezentând a doua casă pentru mine 
datorită colegilor și conducerii.

Contribuția mea

Baterii MOTO
ROMBAT vine în întâmpinarea nevoilor 
posesorilor de motociclete, scutere și 
maxiscutere, cu acumulatori moto într-o 
gamă foarte variată de caracteristici.

Avem bateria potrivită pentru fiecare motocicletă, de la motocicletele clasice 
până la ultimele super-motoare. Bateriile noastre se pot, de asemenea, monta 
pe jet-ski-uri, ATV, scutere și aplicații pentru mașini de tuns iarba și vehicule 
electrice mici.

Acumulator Moto ROMBAT de tip 
AGM (fără întreținere)
Este o baterie în tehnologie AGM 
(acidul imobilizat în separator)
proiectată pentru caracteristici teh-
nice superioare. Tehnologia AGM 
oferă bateriei o rezistență sporită 
la încărcări și descărcări repetate, o 
siguranță mai bună, datorită acidului 
imobilizat în separator. Cu carac-
teristici superioare și o construcție 
avansată, bateriile AGM au o durată 
medie de viață lungă și performanțe 
de pornire ridicate.

Acumulator Moto ROMBAT cu 
întreținere (cu electrolit lichid)
Este o baterie convenţională, care 
funcţionează cu electrolit lichid. 
Materialele folosite în procesul de 
fabricaţie sunt de înaltă calitate. 
Pachetul conține bateria uscat 
încărcată, șuruburi de montaj și două 
furtunuri de mici dimensiuni (pentru 
activare și evacuarea gazelor), este 
inclus și electrolitul necesar pentru 
activare.

Acumulator Moto ROMBAT GEL 

Bateriile Gel sunt baterii sigilate și 
activate din fabrică, gata de utiliza-
re. Electrolitul GEL oferă rezistență 
sporită la vibrații, nu necesită 
întreținere (maintenance free), rata 
de autodescărcare este foarte mică. 
Sunt baterii de o fiabiliate crescută, 
High quality.
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Ce este un Acumulator?
Acumulatorul
Acumulatorul este un element gal-
vanic secundar, care poate fi încăr-
cat prin conectarea la o altă sursă 
de electricitate. Omul de știință 
italian, Volta a arătat pentru prima 
oară că între două metale diferite, 
așezate în anumite lichide (elec-
troliți), există o diferență de poten-
țial și, deci, din energia chimică se 
poate produce curent continuu. 
Această dispunere se numește 
element galvanic. Diferența de 
potențial (produsă de modificările 
chimice din element) se numește 
forță electromotoare și mărimea ei 
depinde de metalul folosit.

Un tip de acumulator este acu-
mulatorul Pb-acid, un element se-
cundar care conține un electrolit 
de soluție de acid sulfuric și plăci 
confecționate din plumb și com-
ponente de plumb. Acumulatorul 
poate furniza un curent foarte 
mare, deoarece are o rezistență 
internă foarte scăzută.

În soluția H2SO4 cu apă, plăcile 
confecționate din plumb și com-
ponentele de plumb se transformă 
în PbO2 și Pb. Plăcile de plumb se 
transformă în oxid de plumb. Plă-
cile de oxid se transformă în sulfat 
de plumb. La descărcare se ivește 
procesul invers, ceea ce înseamnă 
că anodul va fi catodul și catodul 
va fi anodul. Concentrația H2SO4 
cu timpul scade.  

Instalația electrică auto
Instalația electrică lucrează la o 
tensiune nominală de 12V. Aceas-
tă instalație se compune din: al-
ternator, baterie de acumulatoare, 

consumatorii de curent (echipa-
ment de aprindere, iluminare, sem-
nalizare, climatizare, ștergătoare 
de parbriz, lămpi interioare etc.), 
cabluri electrice de joasă și înaltă 
tensiune.

Elementele instalației electrice a 
automobilului sunt: sursele de cu-
rent (bateria de acumulatoare și 
generatorul electric), releul regula-
tor, motorul electric de pornire și 
farurile.

Bateria de acumulatoare este sur-
sa de curent a autoturismului. Ea 
este plasată în compartimentul 
motor pe traversa din față, la loc 
ușor accesibil. Bateria este de tip 
12V 45Ah. Barele conectoare între 
elemente sunt plasate la interior 
într-un strat izolant evitând prin 
aceasta pierderile de curent între 
barele de legatură și masa precum 
și coroziunea prematură a lor.

Defecțiunile posibile ale bateriei de 
acumulatoare au drept implicații 
diferite perturbări ale funcționării 
instalației electrice a automobilu-
lui, începând chiar cu imposibilita-
tea pornirii motorului cu ajutorul 
demarorului. Cauzele defecțiunilor 
se datorează, în majoritatea cazu-
rilor, stării necorespunzatoare a 
bateriei și gradului său insuficient 
de încărcare. Este, de asemenea 
esențial și faptul că starea bateriei 
are implicații majore asupra calită-
ții sale de a se reîncărca rapid.

Starea bateriei este descrisă de 
anumite valori ale unor mărimi și 
parametri specifici ca, de exemplu, 
densitatea electrolitului, tensiunea 
etc. Atunci când bateria este supu-
să încărcării, densitatea electrolitu-

lui trebuie să crească, ceea ce pro-
voacă mărirea tensiunii. Cantitatea 
de electrolit din baterie se modifică 
din mai multe cauze, dar mai ales 
prin evaporarea apei distilate sau 
prin pierderi datorate scurgerilor. 
În primul caz este necesar să se 
adauge apa distilată până la resta-
bilirea valorii prescrise a densității 
electrolitului. În al doilea caz, se 
adaugă electrolit de densitate ce-
rută.

Realizarea densității prescrise a 
electrolitului constituie o operație 
deosebit de pretențioasă, deoare-
ce valoarea acesteia este depen-
dența de gradul de încărcare a 
bateriei și de temperatură. Gradul 
de descărcare a bateriei, respec-
tiv valoarea sarcinii (capacității) 
electrice a acesteia este imposibil 
de determinat cu precizie. Cum 
valoarea densității electrolitului 
corespunde unui anumit grad de 
descărcare, se înțelege deci, că 
nu se poate stabili o mărime sa-
tisfăcătoare pentru densitate. Din 
acest motiv, la bateria complet 
încărcată, densitatea electrolitului 
trebuie să ajungă valoarea de 1,285 
kg/dm3. Densitatea electrolitului 
se poate determina cu areometrul. 
Valoarea măsurată a acesteia sta-
bilește diagnosticul.

Starea bateriei de acumulatoare 
este dată și de tensiunea acesteia. 
De fapt, în aceste împrejurări se 
disting două condiții de măsurare 
a tensiunii: în sarcină și în gol (în 
repaus). Valorile ambelor tensi-
uni depind de gradul de încăr-
care (sau descărcare) a bateriei 
și sunt variabile în duratele de 
încărcare și de descărcare ale 
bateriei.

Un alt criteriu de apreciere a stării 
bateriei este tensiunea de pornire. 
Măsurarea acesteia se efectuează 
după deconectarea instalației de 
aprindere (la motoarele cu benzi-
nă), pentru ca sarcina bateriei să 
fie creată numai de motorul elec-
tric de pornire. Se consideră că ba-
teria este în stare normală dacă, la 
acționarea demarorului, tensiunea 
măsurată este mai mică de 9V 
pentru bateriile de 12V respectiv 
4,5V la bateriile de 6V și de 18V la 
bateriile de 24V, adică tensiunea 
unui element să fie cel puțin 1,5V.

Încărcările rapide nu numai că nu 
dăunează bateriei de acumula-
toare, cum se mai crede uneori, 
ci chiar sunt folositoare pentru 
prevenirea unor defectări. Singura 
grijă ce trebuie avută la aplicarea 
încărcării rapide este de a nu se 
supraîncălzi electrolitul și de a nu 
se ajunge la degajări mari de gaze. 
Evitarea supraîncălzirii electroli-
tului pretinde controlul tempera-
turii acestuia, care se realizează 
printr-un traductor de temperaturi 
montat la instalația de încărcare 
rapidă. Evitarea degajării masive 
de gaze se realizează printr-o do-
zare electrică corectă. Astfel, la în-
ceputul încărcării tensiunea crește 
treptat în timp, iar când începe 
degajarea intensă de gaze trebuie 
să se mențină tensiunea constan-
tă, lucru care se realizează prin 
limitarea curentului de încărcare. 
Comanda necesară se efectuează 
cu ajutorul unui releu de timp sau 
al unui traductor de tensiune co-
respunzător începutului dagajării 
de gaze.

Sursa: magazinuldebaterii.ro

În 1926 Henry Ford a stabilit săptămâna de lucru de 40 de ore

În timpul Revoluției Industriale, 
ziua de lucru de 8 ore era ceva 
de neconceput. În acea perioadă 
muncitorii din fabrici lucrau între 
10 și 16 ore pe zi.

Pe 25 Septembrie 1926 Henry 
Ford, fondatorul producătorului 

auto Ford, a făcut o schimbare 
inovatoare, fiind una dintre primele 
companii semnificative care și-a 
schimbat politica de muncă la 40 
de ore pe săptămână cu cinci zile 
lucrătoare, fără nicio modificare a 
salariilor.

Cu toate acestea, celebrul indus-
triaș nu a făcut-o pentru confor-
tul angajatului său sau pentru a 
le proteja sănătatea. Îngrijorările 
sale erau mai mult orientate că-
tre capital. El și-a dat seama că, 
dacă companiile ar face un profit, 
clienții trebuie să cumpere lucruri 
și pentru a dori să meargă la cum-
părături, clienții aveau nevoie să se 
relaxeze, să se distreze și să cum-
pere mașini pentru a putea circula. 

Pentru aceasta, aveau nevoie de 
mai mult timp liber.

Într-un interviu din 1926 pentru 
revista World’s Work, Ford a decla-
rat: „Timpul liber este un ingredient 
indispensabil pe o piață a consu-
murilor în creștere, deoarece mun-
citorii trebuie să aibă suficient timp 
liber pentru a găsi utilizări pentru 
produsele de larg consum, inclusiv 
automobilele”.

„A venit vremea să ne debarasăm 
de ideea că timpul liber al muncito-
rilor este timp pierdut”, a mai decla-
rat Henry Ford.

De asemenea, la începutul anului 
1914, un an marcat de o rată cres-
cută a șomajului și de greve, Ford a 

anunțat un salariu de 5 dolari pen-
tru muncitorii bărbați, pentru 8 ore 
de muncă, în condițiile în care sala-
riile erau în jur de 2.34 dolari pentru 
o zi de 9 ore de lucru. Suma mai 
mare de dublu a șocat pe toți in-
dustrieșii, dar a marcat o explozie 
a producției și a însuflat un senti-
ment de mândrie angajaților Ford.                                                                                                                                            
                           Sursa: Istoricauto.ro
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Peica Marius Florin este numele 
meu, am 31 de ani și lucrez în 
cadrul companiei ROMBAT din 
anul 2013, având funcția de șef 
de echipă la Capacitatea 2, ate-
lier formare și totodată lider de 
grupă sindicală la Capacitatea 2 
în urma alegerilor făcute în acest 
an. Pe această cale vreau să 
mulțumesc colegilor care m-au 
susținut și mi-au acordat un vot 
de încredere în alegerile sindi-
cale. 

Atât în viața personală cât și în 
activitatea profesională sunt 
sincer, corect și responsabil în 
tot ceea ce fac. Sunt disciplinat 
în muncă, am abilitatea de a mă 
adapta la orice mediu și găsesc 
soluții rapide pentru rezolvarea 
problemelor. 

Vă doresc tuturor, sănătate, 
putere de muncă și un an plin de 
prosperitate și bucurii!

Mă numesc Pop Claudiu Florin, 
lucrez în ROMBAT din 2013, iar 
din anul 2016 fac parte din cadrul 
sindicatului ROMBAT, mai întâi ca 
reprezentant al Capacității 3, iar 
începând cu luna martie a acestui 
an, ca și președintele sindicatului.

În primul rând aș vrea să mul-
țumesc atât în nume propriu cât și 
în numele întregului comitet sindi-
cal pentru vot și pentru încrederea 
acordată și sperăm ca la finalul 
mandatului de 4 ani să putem privi 
cu mândrie la realizările noastre.

Pe durata actualului mandat, priori-
tatea numărul unu este atragerea 
cât mai multor membrii, deși 
suntem conștienți că afilierea 
sindicală necesită un element 
de încredere. Încrederea că, fiind 
membru de sindicat, muncitorul va 
obține beneficii, încrederea că sin-
dicatul îi va promova interesele și 
încrederea că, în momente dificile 
sindicatul va fi alături. 

Vrem să fim vocea muncitorilor 
în față, să obținem cât mai multe 
beneficii pentru angajați în cadrul 
negocierilor și nu numai.

Totodată, înscrierea în cadrul 
sindicatului nu ar trebui să fie 
percepută de către muncitori ca un 
lucru fizic sau ca un beneficiu ma-
terial, ci ca o asigurare că, în urma 
înscrierii în sindicat, acesta o să 
fie tratat corect la locul de muncă, 
și să înțeleagă că sindicatul poate 
asigura condiții echitabile la locul 
de muncă dacă beneficiază de 
sprijinul lor activ.

În concluzie, ne dorim să facem o 
treabă cât mai bună, să avem cât 
mai multe realizări împreună și să 
punem umărul la buna funcționare 
a ROMBATului.

Marius Florin PEICA
Membru Sindicat ROMBAT

Claudiu Florin POP
Președintele Sindicatului 
ROMBAT

Mă numesc Buzilă Simona și am 
32 de ani. Fac parte din echipa 
ROMBAT de 2 ani și șapte luni. 
Sunt operator Injectie „Mase 
plastice” care produce primele 
componente pentru realizarea 
bateriilor ROMBAT.

Sunt un om norocos din toate 
punctele de vedere, am co-
legi dedicați, capabili și buni 
coechipieri, fac lucrurile care îmi 
plac și îmi aduc satisfacție.

Optimismul și pozitivismul sunt 
trăiri care mă însoțesc perma-
nent în viața personală și în acti-
vitatea profesională, făcând din 
mine un om motivat și plin de 
speranță. 

Un avantaj incontestabil pentru 
cariera mea îl constituie faptul că 
am avut și am aproape, oameni 
care m-au ajutat și mă ajută să 
evoluez fiind Lider de Sindicat 
pentru secția Injecție și să îmi 
doresc mai mult și să nu renunț 
atunci când apar obstacole.

Consider că următorul motto este 
cel mai potrivit pentru a evidenția 
poziția pe care o am și o voi avea 
întotdeauna în fața oamenilor pe 
care îi întâlnesc.

„Gândirea pozitivă spre deosebire 
de cea negativă te va determina 
să faci orice lucru mai bine” - Zig 
Zagler.

Simona BUZILĂ
Membru Sindicat ROMBAT

Sindicat ROMBAT

Mă numesc Ovidiu Bălaj, an-
gajat ROMBAT din 14.09.2012 
și reprezentant al colegilor din 
TESA în cadrul Sindicatului 
ROMBAT din 01.03.2017. În mo-
mentul de față sunt la al 2-lea 
mandat ca reprezentant, fiecare 
mandat fiind de 4 ani.

Pe parcursul acestor ani, am avut 
un singur gând: să fac legătura 
între colegii pe care îi reprezint 
și consiliul de administrație 
ROMBAT, tratând fiecare cerință 
sau sesizare în mod egal, indife-
rent de natura acesteia și atâta 
timp cât are legătură cu munca 
pe care o întreprindem în cadrul 
firmei.

Am învățat câteva lucruri pe par-
cursul acestor ani ca sindicalist, 
și vreau să le împărtășesc cu voi:

1. Să negociezi este foarte greu.

2. Uneori negocierea este pre-
cum Justiția: OARBĂ.

3. Este imposibil să mulțumești 
toți oamenii dintr-o comunitate, 
indiferent de efortul depus.

4. Oamenii sunt interesanți, 
surprinzători și poți găsi priete-
nie și înțelegere acolo unde nu 
te aștepți – e nevoie doar de 
răbdare.

5. Oamenii sunt puternici DOAR 
împreună.

În încheiere, vreau să mulțumesc 
tuturor colegilor, pentru efortul 
pe care îl depun pentru a ne asi-
gura că această mașină numită 
ROMBAT continuă să dea randa-
ment și să rămână pe drumul 
performanței.

Ovidiu BĂLAJ
Reprezentantul angajaților 
TESA în Sindicatul ROMBAT
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