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Dragi ROMBATiști,
Până acum, anul 2016 a însemnat multă muncă, iar vacanța, care este aproape, sper
să vă aducă recreere și multă odihnă.
Dar înainte de a vă bucura de concendiu, aș vrea să vă dau câteva date despre primele

„Dragi cititori,

5 luni ale anului 2016:

Luna iulie vine cu două motive
de bucurie: concendiul de vară și
numărul 3 al revistei ROMBAT
Time. Ce veți descoperi răsfoind
paginile pline de viață ale revistei?
O echipă a Logisticii numeroasă
și energică, oameni puternici ai
Producției și proiecte ROMBAT derulate în primele 6 luni ale anului
2016. Concluzia: am muncit mult
împreună și ne așteaptă o vacanță
pe măsură! Nu uitați să includeți în
bagajul de călătorie:
Revista ROMBAT Time,
Ochelarii de soare
Masca de scafandru
Binoclul
Aparatul de fotografiat
Trusa medicală.”
Andreia și Ioana,
Echipa Editorială

•

Am produs și vândut 860.000 baterii, ceea ce înseamnă cu 8,4% mai mult decât

aceeași perioadă a anului 2015.
•

Avem semnale de pe piață cum că s-a îmbunătățit calitatea bateriilor, lucru foarte

îmbucurător.
•

În luna februarie a acestui an, am avut un audit de potențial furnizor de la Daimler,

pe care l-am trecut cu bine, ceea ce ne dă speranțe că într-o zi vom deveni furnizor pentru o
fabrică Mercedes.
Toate veștile bune înseamnă, de fapt, că munca dumneavoastră a dat rezultate bune.
Avem toate motivele de a privi înainte cu optimism pentru a doua jumătate a anului
2016, deoarece avem contracte, comenzi, adică avem de lucru.
Privim cu optimism și dincolo de anul 2016. Prognozele până prin anii 2040 ne arată că
bateriile cu Pb au viitor, iar METAIR, acționarul nostru, vede și apreciază eforturile noastre și
investește în continuu în ROMBAT.
Aș vrea să menționez două domenii pentru care vom obține performanțe tot mai
bune pe viitor: sănătatea și securitatea. De ce eforturile noastre se îndreaptă către acestea?
Deoarece ne dorim oameni sănătoși, plini de viață și vrem să arătăm cât de mult ținem la
dumneavoastră, la mediul înconjurător și la comunitatea bistrițeană.
Nu pot să închei înainte de a vă mulțumi tuturor pentru tot ce ați făcut pentru
ROMBAT, loialitea, munca și dedicarea dumneavoastră sunt văzute și ne ajută să fim
puternici împreună.

Ioan Repede,
Director General
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Campanie Agricolă
„Campania Agricolă de Primăvară,

Ce a oferit această promoție? A adus

Ești în avantaj cu ROMBAT, a avut loc

în atenția tuturor faptul că bateriile

în perioada 1 martie – 30 aprilie 2016

ROMBAT Terra au o durată de viață

și a fost dedicată bateriilor Heavy Duty

de 3 ori mai mare (evaluată în cicluri

cu SuperEndurance Technology,

de

care înseamnă trecerea

încărcare-descărcare),

cu

performanțe electrice ex-

la un nivel superior de

celente atestate în la-

performanță. Am vrut

borator, ideale de a fi

ca această campanie

exploatate în condiții

să vină în ajutorul

extreme,

având

fermierilor

rezistență

superioară

și

agri-

cultorilor, posesori de

o

la coroziune și la vibrații.”

autocamioane, tractoare
și combine, care lucrează în
regim standard și dur de exploatare.

Costel Trincă,
Director Vânzări AM-România

Câștigătorii
„Campania Agricolă de Primăvară” a
fost și prilejul derulării unui concurs pentru
ascultătorii fideli ai postului național Antena
Satelor. Premiile, baterii ROMBAT Terra, s-au
acordat celor care au răspuns corect la întrebări

până vineri, în emisiunea „Fermier în România” și
a dat posibilitatea de câștig prin tragere la sorți.
Câștigătorii sunt: Iulian MELINTE, Tudor
MARIN, Marina ANDREI, Vasile STRATU.
Felicitări din partea echipei ROMBAT!

legate de ROMBAT și despre noile baterii Terra
cu SuperEndurance Tehnology. Acest concurs
s-a desfășurat în fiecare zi a lunii Martie, de luni

Campanie 3 ani garanție
Campania de lansare a gamei noi de baterii, care a avut loc anul trecut, a adus în atenția tuturor
și faptul că ROMBAT a acordat bateriilor PREMIER o garanție extinsă de 3 ani. În urma succesului
avut, ROMBAT a decis să acorde în continuare 3 ani garanție la bateriile PREMIER pe tot parcursul
anului 2016, deoarece avem încredere în produsele noastre. Tot ceea ce trebuie să facă clientul este
să achiziționeze, de la orice distribuitor autorizat sau magazin partener ROMBAT, o baterie PREMIER
marcată cu bulina doveditoare a extra-garanției.
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Ziua Porților Deschise
Vizită Top Clienți

Vizita clienților la fabrica ROMBAT sau „Ziua Porților Deschise” este un proiect care
se bucură de succes și în acest an, drept pentru care ROMBAT a fost din nou gazdă. Ne-au
vizitat clienții Centrelor ROMBAT București, Constanța, Craiova și Râmnicu Vâlcea, care au
avut ocazia de a vedea fabrica și procedeul de realizare a bateriilor. Astfel, acest proiect
ne aduce mai aproape de colaboratorii noștri și, în mod implicit, de clientul final care alege
produsul marca ROMBAT. Mulțumim și partenerilor noștri Tenet SRL, Dova Com SRL și
Romprioxim Impex SRL, care au fost părtași la această acțiune.
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ROMBAT susține...

Alex Filip susținut de ROMBAT

Iosif Ureche susținut de ROMBAT
Programul

Most

Valuable

Partner a continuat și în anul
2016 cu tema „Wild Carpathia”
și a oferit clienților de top
din străinătate două zile de
aventură, voie bună și relaxare la Dealu Negru – Bistrița.
Totodată, această întâlnire a
fost și un prilej pentru invitați
de a cunoaște mai bine produsele ROMBAT, de a vizita
fabrica și de a vedea în acțiune
tehnologiile de producere a noii
generații de baterii.
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ROMBAT prezent la Auto Total Business Show 2016
În data de 11-12 iunie 2016, ROMBAT a participat la Auto
Total Business Show – Ediția 2016, eveniment care a adunat
într-un singur loc 120 de expozanți din domeniul pieselor auto
și 38.000 de vizitatori. Pentru 2 zile, târgul de la RomexpoBucurești a fost locul de întâlnire pentru cei mai importanți
furnizori din domeniu, pasionații de tehnologie și amatorii de
senzații tari. Ce a oferit ROMBAT? Un stand vizitat și apreciat,
baterii PREMIER câștigate și sesiuni de autografe și fotografii
cu pilotul Alex Filip.

Câștigătorii
Tombola „Câștigă o baterie
PREMIER din 2 în 2 ore” din cadrul
târgului desfășurat la RomexpoBucurești, Auto Total Business Show
2016, îi are drept câștigători pe: URSE
Gigi, SARACILA Aurelian, COSORECI
Constantin, CIORNEI Ioan, ANDORKO
Janos, BOLD Filon-Petru, DOBEANU
Cosmina-Cristina, NICOLAE Daniela.
Felicitări
ROMBAT!
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Noul catalog ROMBAT
Alex Filip, Dublu Campion Naţional 2WD

BATERIE ETANȘĂ
CU TEHNOLOGIE CALCIU
Apărătoare de bornă

Ochi magic

Legătură înseriere

Borna pozitivă

GAMA HEAVY DUTY

Arestor flacără

TERRA PRO
● Cel mai bun raport calitate preţ Heavy-Duty ROMBAT
● Capace Kamina cu arestor de flacără şi indicator de stare
● Grătare pozitive ştanţate cu ramă, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Consum scăzut de apă
● Separatori din polietilenă cu împâslitură din fibră de sticlă, rezistenţă

foarte bună la vibraţii datorită modului de împănare şi a adezivului de
rigidizare
● Rezistenţă foarte mare
● Anduranţa în cicluri foarte bună: 12 unităţi cf EN 50342 (1 unitate = 18
cicluri cu 50% DOD)

Aplicaţii: autocamioane şi tractoare care lucrează în regim dur de exploatare (vibraţii, descărcări profunde, consumatori electrici
suplimentari)
Curent de descãrcare
rapidã
(A)-18°C EN U 10s≥7,5V

Cod gabarit
EN 60095

TERRA PRO
650.59D0.075
12V 150Ah

750

MB14

TERRA PRO
700.59E3.100
12V 200Ah

1000

TERRA PRO
730.59F3.115
12V 230Ah

1150

Tip

Separator plic polietilenă

Grătar PbCa ştanţat

Placa pozitivă

Cod

Schema de montaj/
Tip terminal

Fixare

L: 511
l: 190
H: 216

3/1

B03

M15

L: 514
l: 218
H: 219

3/1

B00

M16

L: 518
l: 276
H: 226

3/1

B00

Dimensiuni
(mm)

Schiţã tehnicã

Ramă pentru rigidizare
şi robusteţe

www.rombat.ro

CATALOG DE
PRODUSE

Clienți mulțumiți

„Îmi face o plăcere deosebită când aud și simt că în
România se fabrică produse de înalt nivel calitativ, care pot
concura cu produse din Vest. Doresc echipei ROMBAT numai
bine și sănătate și să vă păstrați calitatea produselor.
Cu deosebită stimă și respect,
Mircea Liviu”
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ROMBAT într-o lume ideală?
O zi de muncă la ROMBAT într-o lume
ideală ar însemna să intru dimineața la
muncă, să fac un tur de secție și să constat
că realizările de producție din toate sec-

Nume: Alexandru Dârgău
Angajat ROMBAT din: 2003
Funcția: Șef Secție C1 (Capacitatea C1)
din 2007

nic. În condițiile în care sunt mai mult o

comunicativ, cu o viziune limpede și cu un

persoană realistă decât idealistă, eficien-

stil dinamic de muncă. Totodată, șeful, pe

tizarea la maxim a muncii ar fi un scop în

lângă experiență, ar trebui să aibă capaci-

sine.

tatea de pătrundere instinctivă în esenţa
Ce idee inovativă ați dori să fie

unui lucru, având în vedere că pot rămâne

implementată și credeți că ar eficientiza

lucruri nespuse sau nedeslușite, iar intuiţia

munca dumneavoastră depusă la ROMBAT?

este de multe ori sol de izbândă.

Progres.

eficientizare a muncii nu printr-o simplă

Cum s-ar desfășura o zi de muncă la

enunțare ideatică, ci printr-o abordare

Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiți la ROMBAT?
Traiul de zi cu zi.
Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?

Care este destinația de vis într-un
concediu pentru dumneavoastră?
Coasta de Azur.

Dacă ați fi șef de secție, cum ați vrea
să vă fie echipa?
Ca o mănușă de catifea. Șeful trebuie
să își adune echipa lângă el, la fel cum face
un tată cu proprii copii. Colectivul de muncă

O zi de muncă la ROMBAT, în cadrul

trebuie să fie ca o familie, în care fiecare

secției C1, ar începe într-o încăpere mai

membru își are rolul său și își aduce aportul

mare și aerisită, s-ar continua cu pauze mici

la activitatea companiei.

de ceai, fructe sau dulciuri și s-ar termina
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vrea să vă fie șeful?
Șeful de secție ar trebui să fie un om

tive ar face referire la pași pragmatici de

(Capacitatea 1)

Dacă ați fi muncitor în secție, cum ați

de încredere pentru echipa sa, prietenos,

prin minte când vă gândiți la ROMBAT?

Funcția: Confecționar Acumulatoare C1

vidualismul nu își are locul.

stabilite; iar acest lucru să se repete zil-

În același ton realist, ideile inova-

Angajat ROMBAT din: 1997

principii solide de etică a muncii, unde indi-

toarele sunt cu mult peste programările

Care este primul cuvânt care vă trece

Nume: Ardeleanu V. Aurel

constructivă, pozitivă și asertivă, bazată pe

după 6 ore de lucru.

Care este destinația de vis într-un
concediu pentru dumneavoastră?

Ce idee inovativă ați dori să fie

Unde este familia, acolo îmi doresc

implementată și credeți că ar eficientiza

să fiu și eu. Dacă ar fi să îmi trăiesc visul,

munca dumneavoastră depusă la ROMBAT?

atunci aș vedea un meci de fotbal al echipei

Modificarea programului de lucru.

Real Madrid în Spania.

Time

ROMBAT B-Interview

de muncă unde mi-am dorit întotdeauna să

Mă întorc la subiectul legat de ședințe:

ajung și, din acest motiv, mă bucur că sunt

aș crea o procedură de eficientizare a aces-

aici. Pentru mine, ROMBAT înseamnă o

tora pentru a putea avea un control mai bun

schimbare benefică în plan profesional.

al timpului.

Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?

Nume: Ciprian Armașu
Angajat ROMBAT din: 2012
Funcția: Șef Secție C2 (Capacitatea 2)
Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiți la ROMBAT?

Dacă ați fi muncitor în secție, cum ați
vrea să vă fie șeful?

O zi de muncă într-o lume ideală ar fi

Mi-aș dori un șef care să știe cum să

acea zi în care ședințele ar fi puține, scurte

gestioneze orice situație mai mult sau mai

și eficiente. Din punctul meu de vedere,

puțin stresantă, să fie înțelegător și care să

o ședință nu ar trebui să depășească 15

fie corect în aprecieri și atitudine.

minute. Totodată, mi-ar mai plăcea să încep
munca cu o cafea sau ceai alături de echipa

Care este destinația de vis într-un concediu pentru dumneavoastră?

mea, moment în care să împărtășim aspecte

Mai mult decât o destinație anume, pe

din ziua precedentă și propunerile pentru ziua

mine mă încântă mai mult ideea de concediu

în curs.

în sine, când am posibilitatea de a fi alături

Primul cuvânt care îmi vine în minte

Ce idee inovativă ați dori să fie

de familia mea. Mi-ar face plăcere să ajung

este roșu, dar dacă stau să mă gândesc mai

implementată și credeți că ar eficientiza

iarna în stațiunile montane din Austria sau

bine, pentru mine, ROMBAT înseamnă locul

munca dumneavoastră depusă la ROMBAT?

din Elveția.

Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiți la ROMBAT?
Energia verde.
Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?

Nume: Tomoroagă Daniel
Angajat ROMBAT din: 2008
Funcția: Operator Linie Automată C2
(Capacitatea 2)

în special în zilele toride de vară.
Dacă ați fi șef de secție, cum ați vrea
să vă fie echipa?
Mi-aș dori să am o echipă unită, muncitoare, recunoscătoare, care să facă atât

Mi-ar plăcea ca programul de lucru să

calitate, cât și cantitate/producție în același

fie de 6 ore, ca în trecut, și ar fi frumos

timp. De asemenea, cred că membrii echi-

ca în fiecare vineri să se sărbătorească Ziua

pei, inclusiv șeful de secție, ar trebui să se

ROMBAT. Fetele mele s-ar bucura enorm!

poată baza unul pe celălalt.

Ce idee inovativă ați dori să fie implementată și credeți că ar eficientiza munca
dumneavoastră depusă la ROMBAT?
Ventilația adecvată în toate secțiile ar

Care este destinația de vis într-un
concediu pentru dumneavoastră?
Mi-aș dori să ajung la Marea Moartă,
un loc ce mi se pare fascinant.

eficientiza mult mai mult munca angajaților,
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Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiți la ROMBAT?
Performanță.
Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?

Angajat ROMBAT din: 2012
Funcția: Operator Laminor ștanțare C3
(Capacitatea 3)

bateriilor ar ușura munca noastră, a operatorilor.
Dacă ați fi șef de secție, cum ați vrea
să vă fie echipa?

Mi-ar plăcea să facem sport în tim-

Mi-aș dori ca toți membrii echipei

pul programului, să avem o pauză specială

mele să fie oameni buni, să le placă mun-

pentru a face puțină mișcare.

ca, să fie eficienți, pozitivi și activi.

Ce idee inovativă ați dori să fie impleNume: Dambian Alexandru Vlad

automatizare a modului de realizare a

mentată și credeți că ar eficientiza munca
dumneavoastră depusă la ROMBAT?

Care este destinația de vis într-un
concediu pentru dumneavoastră?
Având în vedere că îmi place sportul

Cred că ar fi foarte interesant să avem

și sunt pasionat de Formula 1, concediul

roboți pe toate mașinile de lucru, chiar dacă

de vis ar însemna participarea mea la o

nu ar lucra la fel ca un om, dar o mai multă

cursă nocturnă în Singapore.

echipă tânără care să învețe utilizarea noii

cum se desfășoară în acest moment în care

tehnologii de producere a bateriilor. Acum,

accentul cade pe îndeplinirea obiectivelor

C3 are 70 de oameni pe trei schimburi care

și a standardelor de calitate.

lucrează pe toate utilajele; suntem mândri

Ce idee inovativă ați dori să fie imple-

că anul trecut am făcut la Formare bateria

mentată și credeți că ar eficientiza munca

ROMBAT cu numărul 1.000.000.

dumneavoastră depusă la ROMBAT?

Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiți la ROMBAT?

De-a lungul timpului am avut prilejul
de a implementa multe idei inovative, iar una

Eu când spun ROMBAT mă gândesc

dintre ele se referă la oprimizarea fluxurilor.

doar la baterii. M-am îndrăgostit de acestă

Cartografiile de flux au însemnat să mer-

fabrică, fiind locul în care, de-a lungul tim-

gem pas cu pas la fiecare produs ca să

pului, am implementat multe tehnologii

vedem de unde începe fabricația lui. După

În acest moment sunt șef de secție,

pentru crearea bateriilor. Consider că un

ce am urmărit fluxul produselor, am obser-

dar de la angajare am experimentat mai

merit deosebit pentru evoluția fabricii îl are dl.

vat și alte operații, cum ar fi manevrarea,

multe posturi. Am început ca șef de schimb la

Ioan Repede, deoarece a avut viziune și tărie

depozitarea, stocarea, care nu aduceau

secția care fabrica plăci, perioadă în care am

de caracter, știind să scoată potențialul din

profit. După ce întreg procesul de urmărire

primit și numele de Crețu, iar după Revoluție

fiecare. De ce zic acest lucru? La început

a fost creionat, identificându-se probleme

am început să lucrez în mai multe departa-

făceam 5% din necesarul țării, iar res-

și găsindu-se rezolvările, am putut vorbi

mente. Astfel, 2 ani am lucrat în cadrul De-

tul de 95% era produs de „Acumulatorul

despre eficientizarea producerii bateriilor

partamentului Marketing și 7 ani în cadrul

București”, care ne-a învățat să producem

de la un capăt la altul.

Departamentului Proiectare Produse, iar din

de fapt baterii. După privatizare, ROMBAT a

2007 până în 2014, alți 7 ani, am fost șef

început să își doteze fabrica cu mașini din ce

de secție la C2 (Capacitatea 2). Deschiderea

în ce mai performante, cheia succesului fiind,

Mi-ar plăcea ca șeful meu să fie un

secției C2 a fost o provocare, doarece nu erau

cred eu, investițiile permanente și adaptate

om obiectiv, capabil, profesionist și tot

suficienți muncitori, fiind nevoie de 80 de

la noile tendințe tehnologice.

timpul alături de echipa sa.

Nume: Ioan Mureșan
Angajat ROMBAT din: 1983
Funcția: Șef Secție C3 (Capacitatea 3)

oameni pe trei schimburi. Am început cu 10

Eu asociez numele ROMBAT cu dl.

oameni, iar după un an am fost capabili să

Ioan Repede, care este forța motrice a

facem 500.000 de baterii; din acel moment

acestei echipe, ce timp de 35 de ani fabrică

am putut face baterii la prima dotare. Și a

baterii în România.

venit și anul 2014, când fabrica a trebuit să
învețe să facă baterii „deștepte” AGM, și mi-a
fost lansată din nou provocarea de a crea o
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Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?
O zi ideală la ROMBAT ar decurge exact

Dacă ați fi muncitor în secție, cum ați
vrea să vă fie șeful?

Care este destinația de vis într-un
concediu pentru dumneavoastră?
Destinația de vis este locul în care se
află casa mea: Bistrița, Baia Mare și un mic
pământ la țară.

Time

ROMBAT Team
Pentru mine o zi de muncă într-o lume
ideală este, de fapt, o zi normală de lucru în

Îmi place foarte mult echipa din care

care mă bucur de colegi, de roadele mun-

fac parte, care este foarte unită și liniștită,

cii mele și de susținerea conducerii secției.

deoarece prin acest loc de muncă se simte

Consider că suntem o echipă extraordinară,

siguranța zilei de mâine. Astfel, aș vrea ca

adeptă a comunicării, rezolvării oricărei pro-

echipa mea să fie un colectiv așa cum este cel

bleme și aprecierii fiecăruia. Astfel, vin cu drag

de acum, în care fiecare membru este respec-

la muncă și pentru mine acest lucru contează.

tat și apreciat.

Ce idee inovativă ați dori să fie
Nume: Leontina Ivan
Angajat ROMBAT din: 1991

să vă fie echipa?

implementată și credeți că ar eficientiza

Care este destinația de vis într-un
concediu pentru dumneavoastră?

munca dumneavoastră depusă la ROMBAT?

În 2014 am ieșit pentru prima oară din

Funcția: Operator Injecție

Acum nu îmi vine în minte vreo idee

țară și am descoperit Elveția, unde stă fata

anume, dar țin să menționez că în cadrul

mea. Am rămas extrem de impresionată de

Care este primul cuvânt care vă trece

secției Injecție, la inițiativa conducerii, avem

ce am văzut și această vizită mi-a deschis

ocazia să ne expunem ideile în cadrul colec-

apetitul pentru călătoriile în afara țării. Astfel,

A doua familie, doarece aici am găsit

tivului, fie că sunt modalități de optimizare

mi-aș face concendiile în Spania, în insulele

un colectiv unit, format din doamne și domni

a muncii, fie de eficientizare a costurilor, iar

Tenerife și oriunde aș mai avea ocazia să

frumoși la suflet.

dacă acestea sunt verificate ca fiind opor-

descopăr locuri inedite.

prin minte când vă gândiți la ROMBAT?

Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?

tune, atunci ele sunt implementate.
Dacă ați fi șef de secție, cum ați vrea

Care este primul cuvânt care vă trece
prin minte când vă gândiți la ROMBAT?
A doua casă a mea, deoarece ROMBAT
este locul unde am învățat, evoluat, avansat,
profesat și am muncit și muncesc cu drag.
Cum s-ar desfășura o zi de muncă la
ROMBAT într-o lume ideală?

Nume: Vasile Marcu
Angajat ROMBAT din: 1985
Funcția: Inginer – Șef Secția Injecție

pe schimburi prin care se realizează omogenizarea colectivului, fiecare având posibilitatea de a se cunoaște, de a comunica și de
a lucra eficient.
Dacă ați fi muncitor în secție, cum ați
vrea să vă fie șeful?
Eu sunt șef dar, la randul meu, am și eu

Cred că idealul este o țintă spre care

șefi. Nu mi-aș dori ca aceștia din urmă să fie

tindem și, dacă ar fi să vorbim despre o zi de

altfel decât sunt acum, deoarece cred că am

muncă cu tentă de ideal, atunci aceasta ar

format o echipă omogenă și am pus umăr

trebui să înceapă cu o dimineață în care să

la umăr pentru a construi această fabrică

fim odihniți și liniștiți, pentru a veni cu drag

numită ROMBAT, cu care mă mândresc, fiind

la serviciu. Este foarte important să îți placă

atașat de managementul actual care a dat

ceea ce faci, deoarece numai așa se poate

rezultate bune în toți acești ani.

Am aproape 32 de ani de ROMBAT și

obține performanța. Bineințeles, un loc al

am început prin a fi operator și apoi mais-

reușitei este cel în care mediul de lucru tre-

tru la Montaj, funcție ocupată timp de peste

buie să fie echilibrat, clar definit și acceptat

Eu sunt unul căuia îi plac concendiile

17 ani. De-a lungul acestor ani, împreună cu

de către cei implicați. O zi de muncă într-o

făcute în România, pe care am bătut-o în

alți colegii seniori, am învățat să producem

lume ideală este o zi în care toate lucrurile

lung și în lat, deoarece consider că avem

baterii, de la o tehnologie la alta. Consider că

funcționează precum rotițele unui ceas.

locuri frumoase, cu semnificații istorice,

Care este destinația de vis într-un concediu pentru dumneavoastră?

suntem pregătiți să transmitem noii generații

Ce idee inovativă ați dori să fie

precum și zone turistice de care se poate

toate informațiile tehnice necesare, precum și

implementată și credeți că ar eficientiza mun-

vorbi la superlativ. Anul acesta probabil voi

experiența noastră de muncă și de viață, care

ca dumneavoastră depusă la ROMBAT?

petrece un sejur la Marea Neagră împreună

să le aducă colegilor mai tineri liniște, calm, ordine, disciplină și empatie.

Cred că printre ideile inovative, imple-

cu familia.

mentate deja, se numără rotirea echipelor
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Time

Senior
Radu Șomodi

ROMBAT Team

Senior
Eugen Leșeanu Țabrea

Senior
Ioan Spumă

Data nașterii: 1963

Data nașterii: 13.01.1964

Data nașterii: 30.03.1962

Angajat ROMBAT din: 1982

Angajat ROMBAT din: 1982

Angajat ROMBAT din: 1981

Funcția: Șef de echipă C1 (Capacitatea 1)

Funcția: Maistru la C2 (Capacitatea 2)

Funcția: Operator Linia Automată C3

Câteva cuvinte despre dumneavoastră

Câteva cuvinte despre dumneavoastră

ca persoană....

ca persoană....

(Capacitatea 3)
Câteva cuvinte despre dumneavoastră
ca persoană....

„Sunt un familist convins, care se

„Deși sunt un om calm și în unele mo-

bucură de fiecare zi așa cum vine și de oa-

mente, chiar emotiv, sunt și o persoană care

„Sunt o persoană sinceră, câteodată

meni așa cum sunt. De-a lungul timpului,

își dorește să afle și să cunoască lucruri noi,

haioasă și, în special, punctuală. Vreau

am încercat să fiu alături și de folos celor din

deoarece știu că progresul în orice domeniu

să fiu un soț bun, un angajat model, un

jur și, cred că într-o anumită măsură, am și

se obține cu pași mărunți, în mod treptat.”

prieten de nădejde și un coleg cu simțul

reușit, iar eu sunt mulțumit că am putut fi
de ajutor. Mă bucur că sunt sănătos, că am
o soție extraordinară și doi copii care și-au
găsit drumul viață.”
Câteva cuvinte despre dumneavoastră
ca angajat ROMBAT...

Câteva cuvinte despre dumneavoastră
ca angajat ROMBAT...
„Înainte să fiu maistru, am ocupat
funcția de operator pastare la C1. Ulterior,

umorului, deoarece râsul și voia bună nu
dăunează sănătății.”
Câteva cuvinte despre dumneavoastră
ca angajat ROMBAT...

în anul 2007, am fost printre cei care au

„Sunt mândru de vechimea mea în

participat la deschiderea C2, făcând parte

această fabrică și pot spune cu certitudine

„Sunt la ROMBAT încă din tinerețe,

dintre acei puțini care au lucrat pentru prima

că timp de aproape 35 de ani fac ceea ce îmi

fiind singurul loc unde am lucrat. Ca an-

oară în această secție. Din acest motiv, sunt

place. Consider că sunt loial, statornic, încă

gajat ROMBAT pot spune că îmi place să

atașat emoțional de C2, de colegii veterani și

în putere, muncitor și sper ca până la pensie

execut sarcinile cum le şi primesc, fără să

de munca prestată în cadrul fabricii. Având

să apuc să lucrez cu utilajele din toată fa-

stau prea mult timp la discuții. La rândul

în vedere că într-o fabrică nu lucrezi de unul

brica. Nu îmi place să fușăresc lucrurile, ci să

meu, stabilesc mai departe în cadrul echi-

singur, importanța colectivului este una des-

lucrez mult și bine, deoarece o zi productivă

pei atribuțiile fiecăruia și îmi place ca oa-

tul de mare. Este esențial să existe, chiar de

la muncă este o zi care nu a trecut degeaba.”

menii mei să își facă treaba cât mai bine!

la început, înțelegere între membrii echipei,

Câteva gânduri către ROMBAT...

Mi-a plăcut ceea ce am făcut și sper că nu

dar și comunicare între aceștia din urmă cu

„De-a lungul timpului, ROMBAT a tre-

i-am dezamăgit pe colegii mei  în cei 34 de

superiorii. ”

ani de activitate.”
Câteva gânduri către ROMBAT...

cut prin schimbări radicale, prin momente

Câteva gânduri către ROMBAT...

mai mult sau mai puțin dificile, iar pilonul de

„În situația în care mă aflu la ROMBAT

rezistență al fabricii a fost și este în continua-

”Îmi doresc ca cei care vor conduce

de ceva timp, pot zice că am progresat foarte

re dl. Ioan Repede, Directorul General, care

această companie și pe viitor să bifeze și ei

mult, iar tehnica de lucru este net superioară.

a știut să gestioneze situațiile în momente

cel puțin 35 de ani de activitate, iar ca cei mai

Mă bucur că am fost aici nu doar să muncesc,

cruciale. Bineînțeles, cei 35 de ani ai fabri-

tineri să aibă răbdare, perseverență și multă

ci să și văd evoluția fabricii în timp și într-o

cii se datorează în egală măsură și echipei

grijă de sănătatea lor.”

notă pozitivă.”

condusă de către acesta și colegilor alături
de care muncesc cot la cot zi de zi.”
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Time

ROMBAT Team

Junior
Gheorghe Adrian Rad

Junior
Radu Pop

Junior
Pavel Aristotel

Data nașterii: 04.10.1983

Data nașterii: 30.08.1985

Data nașterii: 01.10.1980

Angajat ROMBAT din: iulie 2015

Angajat ROMBAT din: 2014

Angajat ROMBAT din: 2015

Funcția: Operator Preluare Plăci C1

Funcția: Operator Plăci C2

Funcția: Operator mașină de

(Capacitatea 1)

(Capacitatea 2)

împachetat C3 (Capacitatea 3)

Câteva

cuvinte

despre

tine

ca

persoană....
„Sunt o fire energică, impulsivă și,
uneori, chiar lăudăroasă.”
Câteva cuvinte despre tine ca angajat
ROMBAT...

Câteva

cuvinte

despre

tine

ca

persoană....
„Înainte de toate mă consider un

Câteva

cuvinte

despre

tine

ca

persoană....
„Sunt

o

persoană

serioasă,

slujitor al Lui Dumnezeu; îmi place să

punctuală; am ca pasiuni călătoriile și

studiez Bibila și să fiu aproape de familie

pescuitul.”

și de frații din biserică. De asemenea, îmi

Câteva cuvinte despre tine ca angajat

„Îmi doream de mult timp să lucrez

place să cred că nu trece o zi pe lângă mine

în ROMBAT și anul trecut am avut acest

fără să învăț ceva nou și că timpul rămas îl

„Ca angajat ROMBAT sunt la fel de

noroc; când am aflat că am primit postul,

folosesc constructiv pentru evoluția mea

serios și punctual, și cred că aș mai putea

mi-am și dat demisia de la vechiul meu loc

ca soț, tată, prieten și creștin.”

adăuga la listă perseverența, ambiția și

de muncă. La început mi-a fost mai greu,
dar cu ajutorul colegilor de muncă ce m-au
ajutat și m-au sprijinit, am început să mă

Câteva cuvinte despre tine ca angajat
ROMBAT...

ROMBAT...

răbdarea.
Vin cu plăcere la acest loc de muncă,

„Ca angajat ROMBAT sunt în continuă

care îmi oferă stabilitate, un program

mișcare, activ și responsabil. Din punctul

normal de lucru, respectarea dreptului

Consider că ROMBAT este o com-

meu de vedere, operatorul trebuie să își

de a avea concendiu, un colectiv care de

panie puternică, ce își respectă angajații,

cunoască bine mașina și îmi dau silința

fiecare dată m-a ajutat când am avut

fiind și locul unde am găsit profesioniști în

să îmi asum acest rol cât mai bine. În ca-

nevoie și este înțelegător, precum și alte

domeniu și oameni cu multă experiență,

zul unei defecțiuni eu sunt cel care oferă

beneficii găsite aici, la ROMBAT.”

cu care fac echipă foarte bună. Astfel, eu,

primele informații, care țin de natura uti-

ca angajat ROMBAT, am căutat și caut să

lajului, detalii care ajută mai departe la

învăț tot timpul, să îmi fac treaba cât mai

rezolvarea problemei.”

obișnuiesc.

Câteva gânduri către ROMBAT...
„În primul rând, îi urez și la mai mulți
ani, deoarece sper să fac și eu vechimea cu

bine posibil, să avansez, deoarece nu îmi

Câteva gânduri către ROMBAT...

care se mândresc colegii seniori. Totodată,

place să mă plafonez.”

„Îmi doresc ca noi, ca angajați, să

mi-ar plăcea ca predarea ștafetei de la

Câteva gânduri către ROMBAT...

fim ascultați, pentru ca ideile și sugestiile

veterani să se facă mai repede, deoarece

„Îmi doresc ca firma să avanseze,

noastre să nu rămână scrise pe o hârtie, ci

sunt mulți în pragul pensionării și încă mai

să devină mai puternică decât este și știu

să fie aplicate. Cei din producție sunt primii

sunt multe lucruri de spus, arătat, învățat,

că acest lucru este posibil prin oameni,

care simt pulsul utilajelor, nu doar le văd, și

iar această tranziție necesită timp, răb-

aceștia din urmă, juniori sau seniori, fiind

tot ei sunt cei care lucrează toată ziua cu

dare și înțelegere.”

cei care fac diferența la locul de muncă.”

aceste mașinării care duc, în final, la produsul finit, bateria ROMBAT.”
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Time

ROMBAT Team

Departamentul Logistică
ISTORIC
„Logistica ROMBAT a luat
ființă în Mai 2009 printr-o reorganizare, care a presupus preluarea unor arii de activitate de la
Direcțiile Marketing, Cumpărări și
Producție și înglobarea lor în ceea
ce a devenit Direcția Logistică .

ACTIVITATE

service, timpul mediu de livrare a comenzilor. Este foarte important ca prestația noastră în relația cu clienții să fie impecabilă și
suntem mândri de rezultatele noastre în ceea ce privește rata de
service pe care o asigurăm clienților noștri.
Activitățile logistice de zi cu zi ne țin pe toți mereu în priză
și ne oferă, în același timp, satisfacția de a vedea rezultatele
imediate ale muncii noastre individuale și de echipă.
Realizările noastre constituie cartea de vizită ce ne recomandă
în dezvoltarea proiectelor noi cu clienții actuali și cu cei potențiali.

Logistica asigură, practic, suport pentru activitățile de
bază ale societății –producție și vânzări, fiind numită metaforic
„sângele companiei”, deoarece noi circulăm prin tot „organismul” corporativ, asigurându-i cele necesare existenței. Altfel
spus, suntem direct răspunzători de toate fluxurile, mișcările
de marfă și de materiale înspre și dinspre ROMBAT în condiții
de optimizare și eficiență maximă. Suntem, așadar, cei responsabili de aprovizionare cu materii prime, livrarea produselor la
timpul oportun și locul potrivit, în condiții de costuri optime.

VIITOR

Departamentul nostru, aflat permanent în mișcare,

Proiectele noastre actuale și viitoare includ folosirea în

numără în prezent 90 angajați grupați în următoarele sectoare

continuare a avantajelor pe care ERP-ul SAP le oferă în ceea ce

de activitate: Logistica Cumpărări, Programare Producție,

privește automatizarea și optimizarea activităților de recepție,

Logistică Internă și Logistica Vânzări. Consider că includerea

depozitare, colectare și expediere a mărfurilor, utilizând soluții

programării producției în cadrul echipei noastre este unul din

de tip WMS - sisteme de management al depozitelor realizate cu

punctele tari de care dispunem, având astfel la îndemână un

cititoare mobile de coduri de bare.

instrument important care asigură flexibilitatea în relația cu

Iunie 2016 reprezintă un moment important pentru activi-

clienții; acesta este unul din avantajele competitive de care

tatea viitoare a departamentului și, implicit, pentru rezultatele

ROMBAT se bucură în raport cu concurența.

pozitive ale companiei, deoarece am dat startul unei colaborări

Menționez că în cursul anului 2015 am asigurat supor-

cu un furnizor de servicii logistice din Franța. Astfel, vom putea

tul activ pentru producerea și vânzarea a peste 1.100 tipuri

furniza servicii de paletizare, depozitare și distribuție pentru

de produse finite, pentru care am programat și manipulat în

aderenți ai grupului Autodistribution Franța în maxim 72 ore de

producție peste 440 tipuri de baterii neformate, aprovizionând

la plasarea comenzii, fiind cu încă un pas mai aproape de clien-

și punând la dispoziția unităților de producție 260 sortimente

tul final. Sperăm că acest proiect pilot să fie extins pe viitor și

de materii prime și 890 tipuri de etichete. La acestea se adaugă

pentru alți clienți, deoarece dorim să răspundem cu promptitudine

și faptul că am descărcat și încărcat peste 7.100 camioane cu

provocărilor pieței auto și dorințelor clienților.

materii prime/produse finite.
Eficiența sectoarelor de activitate aflate în gestiunea
Logisticii este monitorizată prin implementarea unui set de

Toate proiectele ROMBAT implementate cu ajutorul Departamentului Logistică sunt rezultatul unei echipe motivate, dedicate și
active, motiv pentru care le mulțumesc tuturor colegilor.”

indicatori de performanță care se referă la viteza de rotație
a stocurilor, schimbările de fabricație, costurile logistice și,
nu în ultimul rând, la managementul comenzilor – rata de
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Angela LUȘCAN,
Director Logistică

Time

ROMBAT Team

în care s-a întâmplat să activez. Totodată,
mi-ar fi plăcut să am o afacere cu pâine, să
încep fiecare dimineață cu mirosul inconfundabil de pâine proaspătă cu semințe.

Numele meu este...Alexandru Boerean

Numele meu este...Maia Bîrsan

În ROMBAT sunt...Inginer Planificare

În ROMBAT sunt...Agent Logistică

Producție

Export

Istoric...

Istoric...

Noiembrie 1986...primul contact cu

Înainte de a veni la ROMBAT...am lu-

ROMBAT ca simplu muncitor.

crat timp de 20 de ani la fabrica de sticlă

Numele meu este...Maria Rus

După 1989, anul Revoluției...avansez

– Cristiro, fiind fascinată de materialul cu

În ROMBAT sunt...Agent Logistică

pe postul de Normator al Muncii, Depar-

care lucram și de domeniul feminin de ac-

Internă

tament Resurse Umane.

tivitate în care mă regăseam.

Istoric...

După 2 ani...termin facultatea la

La un moment dat...am fost pusă în

August 1986...este momentul când

seral și sunt avansat pe post de Inginer

situația de a-mi căuta un alt loc de muncă.

m-am angajat la ROMBAT, fiind chiar imediat

la Atelierul de Proiectare, unde l-am avut

Anul 2007...întâmplarea fericită face

după ce am terminat liceul; m-a mustrat

ca șef pe dl. Turdeanu Alexandru; în

să ajung la ROMBAT, unde am întâlnit

conștiința că nu am intrat la Facultatea de

cadrul acestui departament îmi păstrez

un mediu mult mai masculin decât eram

Științe Economice și am dorit să fiu cât mai

atribuțiile de normator, preluând în plus

obișnuită, dar colectivul de aici a fost alături

repede independentă din punct de vedere

fișele tehnologice. Totodată, particip

de mine și am început să fiu membru cu

financiar. Consider că lucrurile s-au așezat

cu dna. Nina Bindea la implementarea

drepturi depline încă de la început.

cum trebuie și, între timp, am lucrat pe

primului program informatic de calcul al
fișelor tehnologice, iar după câțiva ani sunt

Timp de doi ani...am activat în cadrul
Departamentului Marketing.

partea de personal în secție, calculam salarii și făceam pontaje, am fost și gestionar

mutat la Biroul de Programare și Urmărire a

Anul 2009...este anul în care Depar-

la magazie și am absolvit și facultatea

Producției, cu toate sarcinile pe care le-am

tamentul Logistică a luat ființă și momen-

UTCN, secțiunea „Organizarea și Gestiunea

dobândit în timp.

tul în care am acceptat o nouă provocare,

Producției” în 2006.

În anul 2009...particip la implementa-

aceea de a fi Agent Logistică Export.

De ce îmi place ceea ce fac...cola-

De ce îmi place ceea ce fac...deoarece

borez cu toate departamentele din fabrică,

împărtășesc această muncă cu un colec-

urmăresc toate „mișcările” de materiale din

În anul 2016...planific și urmăresc

tiv energic, cu un director de resort dedicat

ROMBAT și noile tehnologii. Am parte de

producția la secția Montaj Capacitatea 1

și mereu alături de noi. Astfel, chiar dacă

o muncă diversificată, care necesită să fiu

și Injecție.

munca este uneori sub presiune mare, cu

activă și atentă la stocuri, noi proceduri și

De ce îmi place ceea ce fac...deoa-

termene limită de expediție care trebuie res-

actualizări. Toate acestea fac din ROMBAT

rece am parte de provocări zilnice, de cele

pectate, vin cu drag la ROMBAT, unde mă

un loc de muncă la care vin cu drag, deoa-

mai multe ori de natură externă, care mă

simt plină de viață și permanent în mișcare.

rece îmi place tot ceea ce fac.

rea sistemului SAP în ceea ce privește partea
de tehnologie si planificare a producției.

fac să fiu prezent, atent, activ, comunicativ și flexibil.
La locul de muncă sunt...echilibrat,

La locul de muncă sunt...implicată,
sârguincioasă și îmi place să îmi fac treaba

La locul de muncă sunt...punctuală,
conștiincioasă, meticuloasă.
În timpul liber sunt...persoană foarte

bine.
În timpul liber sunt...serioasă și

activă, corectă, emotivă, căreia îi place să

În timpul liber...îmi place să ies în

sensibilă în același timp. Îmi place să citesc,

citească, să stea în mijlocul naturii și să

natură, să citesc și mă preocupă enig-

să îmi cultiv sufletul, să merg la concerte, să

vizioneze filme de acțiune.

mele vieții umane, evoluția în plan psihic,

mă întâlnesc cu prietenii, să grădinăresc.

deschis și perseverent.

emoțional, mental și spiritual.
Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred
că aș fi fost...profesor.

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT...cred
că mi-ar fi plăcut să lucrez mai mult în zona

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred că
aș fi fost...contabil sau economist; cred că
mi-ar fi plăcut să încerc și medicina.

umanistă decât în cea tehnică, domeniu
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ROMBAT Team
îndreaptă în acest moment către familie și
nu către profesie. Așa a fost să fie drumul
meu în viață și vreau să mă bucur de anii
care vor urma sănătoasă și plină de viață.

Numele meu este...Mia Gălățean

Numele meu este...Marius Pop Alexandru

În ROMBAT sunt...Gestionar la

În ROMBAT sunt...Agent Cumpărări

Magazia Centrală

Istoric...

Istoric...

Înainte să ajung la ROMBAT...am lucrat
timp de 10 ani în Irlanda, unde am activat în

August 1980...după ce am absolvit liceul
„Liviu Rebreanu”, cu specialitatea chimie-

Numele meu este...Cristian Zbînca

foarte multe domenii, de la construcții până

biologie, m-am angajat la „Acumulatorul

În ROMBAT sunt...Agent Logistică

la logistică. M-am întors în România, deoa-

Bistrița” în cadrul laboratorului chimic,

Export

rece aici încă se mai simte că ești apreciat

unde am muncit cu dorința de perfecționare

Istoric...

ca persoană și nu ești un simplu pion, care

timp de 22 ani; a fost locul în care am învățat

1 Octombrie 2013...este momentul

poate fi oricând înlocuit, așa cum este men-

ce înseamnă profesionalismul, responsa-

care marchează prima mea zi de lucru la

bilitatea, colegialitatea, respectul muncii,

ROMBAT și inițial am fost Agent Vânzări

devenind încet, dar sigur, ROMBATistă.

Export – Departament Marketing.

În anul 2002...am fost transferată la De-

Anul 2014...după un an de zile de la

pozitul Central al societății, unde am căutat să

angajare, am trecut de la Departamentul

mă perfecționez profesional, urmând cursurile

Marketing la Departamentul Logistică.

Universității Ecologice București, Facultatea de
Științe Economice, absolvită în anul 2006.

talitatea în străinătate.
Februarie 2015...am venit la ROMBAT,
fiind proaspăt revenit în țară, și am găsit aici
un loc de muncă în care simt că eu contez
atât ca om, cât și ca angajat.
De ce îmi place ceea ce fac...pentru că

De ce îmi place ceea ce fac...deoarece

sunt multe provocări cu care mă confrunt zilnic,

Logistica înseamnă 70% strategie și ges-

dar norocul face că îmi place să fiu mereu activ.

De ce îmi place ceea ce fac...deoarece

tionare a timpului, iar timing-ul este extrem

Mă ocup de importul/aprovizionarea repere-

am posibilitatea de interacționa și comunica

de important pentru noi, reprezentând o

lor din plastic, activitate care începe cu analiza

cu aproape fiecare om din ROMBAT, având

exigență tot mai mare a clientului. Chiar

necesarului producției, se continuă cu verifi-

totodată sentimentul că munca mea contri-

dacă, aparent, lucrurile par a se repeta în

carea prețurilor, depunerea și controlarea co-

buie la rezultatele pozitive ale societății.

fiecare zi, apar tot felul de situații care îți

menzilor și se termină cu stabilirea datelor de

La locul de muncă sunt...conștiin-

solicită intelectul și nu te lasă să te plafonezi.

încărcare și organizarea transportului. Pe lângă

cioasă, profestionistă, tot timpul caut să

Practic, ceea ce fac este să mă asigur

aceste lucruri, mă mai ocup și de transporturile

că există un flux coerent al comenzilor,

interne, activitate care presupune planificarea

obțin performanța.
În timpul liber sunt...dedicată familiei,

de la primirea acestora până la livrare,

rutelor pentru șoferi și multe alte detalii cu pri-

soțului, prietenilor. Casa și grădina plină cu

asigurându-mă că aceste comenzi sunt

vire la tot ce pleacă și ce vine în ROMBAT.

flori reprezintă refugiul meu, acele locuri

procesate și urmărite pentru ca termenele

La locul de muncă sunt...în căutarea unei

unde mă simt împlinită și relaxată. Ca om, am

de livrare să fie respectate și, în final,

rezolvări oportune tot timpul, iar pentru a se-

încercat să îmi lărgesc orizonturile culturale,

clientul să fie satisfăcut.

siza ocaziile favorabile, care duc la îndeplini-

participând la spectacole, festivaluri, expoziții
și vizitând cât mai multe locuri din țară.

La locul de muncă sunt...atent, perseverent și dedicat.

rea sarcinilor trasate mă interesez, mă
informez și încerc să fiu cât mai organizat,

După 36 de ani de activitate la ROMBAT...

În timpul liber sunt...un om simplu

simt că puteam realiza mai mult și sper că

căruia îi plac lucrurile simple, soț și tătic,

În timpul liber sunt...în primul rând

munca mea neîntruptă în cadrul fabricii a

călător, pasionat de cycling, optimist și

tată. Îmi mai place să practic sporturi și să

mulțumit și a avut rolul ei. Eu sunt mândră

realist în același timp.

călătoresc.

că am făcut parte din familia ROMBAT,
căreia i-am fost dedicată, alături și loială.
Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred că aș
fi...ajuns tot la pensionare, iar gândurile mele se
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deoarece uneori sunt uituc.

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred

că aș fi...profesat în domeniul juridic,

că aș fi fost...tot în domeniul vânzări –

dată fiind pasiunea pe care o am pentru

cumpărări, unde trebuie să relaționez și să

această știință.

comunic cu oamenii.

ROMBAT Team

Time
activitatea din ziua anterioară și planul
de lucru pentru ziua în curs sau cele
următoare. După această ședință, îmi
intru în rolul de Șef Logistică și îmi iau în
primire activitățile specifice, menționate
anterior, avându-i în grijă și pe cei 75 de
oameni care alcătuiesc echipa mea.

Numele meu este...Ioan Bozeșan
În ROMBAT sunt...Șef Logistică

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred
că aș fi...profesat în armată sau poliție.

Numele meu este...Severica Mureșan
În ROMBAT sunt... Gestionar C2

Istoric...

(Capacitatea 2)

Februarie 1989...dintr-o întâmplare

Istoric...

am ajuns la ROMBAT. Am terminat liceul în

În 1984...mi-am urmat soțul care

1987, iar timp de două săptămâni, înainte

a primit la ROMBAT un loc de muncă și,

de a pleca în armată, am lucrat la IPROEB –

astfel, am ajuns la ROMBAT.

Cabluri Izolate. Când am revenit din armată,

De ce îmi place ceea ce fac...deoa-

nu s-a mai găsit un post pentru mine la

rece este o responsabilitate mare de a

IPROEB și, ca să nu-mi pierd vechimea, tre-

fi printre persoanele care se asigură că

buia să mă angajez undeva. De la IPROEB

producția de la secția C2 are tot ce îi trebuie

mi s-a sugerat să merg la „Acumulatorul

Numele meu este...Șomodi Cornelia

pentru a-și duce la bun sfârșit activitatea.

Bistrița”, unde erau locuri de muncă disponi-

În ROMBAT sunt...Gestionar

Alături de colegul meu, mă ocup de stocuri,

bile, cu promisiunea ca după două luni să mă

Materii Prime C1 (Capacitatea 1)

de aprovizionarea cu materii prime, mate-

reîntorc, pentru că voi putea fi reprimit. Dar

Istoric...

riale și semifabricate, depozitarea acestora

după ce a trecut această perioadă, direc-

În anul 1986...m-am angajat la

și de înregistrarea bunurilor în SAP.

torul de la „Acumulatorul Bistrița” de atunci

ROMBAT și am lucrat la Atelierul de

nu a vrut să mă mai lase să plec, pentru ca

confecţionat buzunare, apoi la Magazia

ulterior să nu mai îmi doresc eu să părăsesc

de baterii și, în cele din urmă, am ajuns

colectivul de muncă.

la Logistică.

Timp de un an jumătate...am lucrat în
secția Montaj, am fost Gestionar, Dispecer.
Apoi, timp de 4-5 ani...Maistru și, ulterior, Adjunct Șef de Secție.
Intre 2006-2009...am fost Inginer în

De ce îmi place ceea ce fac...diversificarea și îmbinarea muncii de teren cu
cea de birou mi se potrivesc de minune.

La locul de muncă sunt...muncitoare, exigentă și dedicată.
În timpul liber sunt...mamă și
soție; sunt o fire serioasă și onestă, care
se relaxează grădinărind.
Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred
că aș fi fost...educatoare.

Ziua mea începe prin a face stocurile la
plumb, plăci și semifabricate, acestea fiind

cadrul Departamentul Cumpărări.

foarte importante în condițiile în care

Din anul 2009...Șef Logistică.

intră pe fluxul de fabricație la prima

De ce îmi place ceea ce fac...deoarece

oră. Deci, trebuie să asigurăm cu materii

nu am timp să mă plictisesc și am parte de

prime toată secția C1, etichete la baterii,

multe activități care mă țin conectat la pul-

monoblocuri, adică tot ce ține de bateri-

sul vieții. Astfel, coordonez activitatea pe

ile neformate și de fabricația plăcilor.
Numele meu este...Szutor Ioan Vasile

sectorul intern, inclusiv transportul intern,

La locul de muncă sunt...implicată,

sunt responsabil cu gestiunea deșeurilor,

îmi fac treaba și se poate baza pe mine

În ROMBAT sunt...Gestionar

fiind consilier de siguranță, cu suprave-

oricând.

Istoric...

gherea lucrărilor la instalațiile de ridicat, de

În timpul liber sunt...o femeie ener-

Din martie 1988...sunt la ROMBAT și

atelierul auto și de cel de tâmplărie și, nu în

gică, sensibilă și un pic perfecționistă.

m-am angajat inițial pe postul de electri-

ultimul rând, am în grijă și depozitele.

Totodată, îmi place să am grijă de flori și

cian, iar după doi ani am ajuns la Magazia

îmi ador copii.

Centrală.

Pentru mine o zi de lucru înseamnă:
rezolvarea problemelor urgente, ședinta
de la prima oră cu dna. Angela Lușcan și
dl. Iosif Jakab, moment când discutăm

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred
că aș fi...lucrat în învățământ.

De ce îmi place ceea ce fac...mă ocup
de recepționarea, depozitarea și livrarea
bateriilor de la secție, activități care îmi
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plac foarte mult, drept pentru care îmi

primă care stă la baza fabricării unei

îndeplinesc sarcinile cu mult spor.

baterii, plumbul, iar această responsabilitate presupune a fi intuitiv, punctual, orga-

La locul de muncă sunt...loial, perse-

nizat, atent și stăpân pe situaţie. În fieca-

verent, serios, dar și cu zâmbetul pe buze.

re dimineaţă inventariez plumbul, notez

În timpul liber sunt...tată, soț, pescar,

observaţiile, mă confrunt cu SAP, gestionez

răbdător, optimist, familist.

deșeurile și eliminarea acestora.

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred că
aș fi fost...electrician.

Numele meu este...Monica Oltean

La locul de muncă sunt...serios,

În ROMBAT sunt... Gestionar

punctual, organizat. Cred în cuvântul

Istoric...

dat și că respectul nu se impune, ci se

În anul 1990...am început să lucrez

câștigă.

la ROMBAT; mai întâi am fost la secția

În timpul liber sunt...tătic, soț şi un

Injecție timp de 3 ani, pentru ca ulterior

om care este alături de prietenii auten-

să ajung la depozite.

tici, reali.

De ce îmi place ceea ce fac...faptul

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred

că sunt tot timpul în mișcare, ceea ce mă

că aș fi fost... cu siguranţă la fel de bun.

Numele meu este...Călin Liviu Florea

ține în formă, și că am parte de multă

Pasiunea pe care o am pentru ROMBAT

În ROMBAT sunt...Moto-Electro

adrenalină.

determină dorința mea de a excela și

Stivuitorist
Istoric...
Anul 1980...este anul în care am ter-

La locul de muncă sunt...serioasă,
profesionistă și bun organizator.
În

timpul

liber

sunt...bunică,

minat armata și am căutat să mă angajez,

ipostază care îmi place foarte mult,

iar timp de doi ani jumătate am lucrat la

pasionată de călătorii și de a descoperi

Cabluri Neizolate.

lumile creionate în cărți. Mă mai consi-

Anul 1983...este anul detașării la
„Acumulatorul Bistrița”.
Anul 2016...este anul în care sunt
veteran ROMBAT de peste 34 de ani.

performa.

der optimistă, sinceră și tot timpul îl iau
pe DA în brațe.
Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred
că aș fi fost...avocat.

Numele meu este...Luca Ovidiu
Traian

De ce îmi place ceea ce fac...din
copilărie mi-am dorit să fiu șofer și pos-

În ROMBAT sunt... Motostivuitorist

tul pe care îl ocup îmi oferă plăcerea de

Istoric...

a conduce. Totodată, am o răspundere

Anul 2000...este anul angajării mele

mare, deoarece lucrez cu plăci de plumb,

la ROMBAT și, la început, am lucrat 3 ani

cu produse semifabricare, care trebuie

de zile în secție unde împachetam acu-

depozitate în camere de climatizare, și,

mulatori.
De ce îmi place ceea ce fac...având

prin această poziție, simt că îmi aduc

în vedere că sunt tot timpul în mișcare,

contribuția la activitatea fabricii.

întâlnesc și ajung să cunosc foarte multă

La locul de muncă sunt...serios, bun,
profesionist.
În timpul liber sunt...pescar, familist,
sportiv cât se poate, generos și serios.
Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred

Numele meu este... Milășan

lume; nu am cum să mă plictisesc, mai

Ioan Bogdan

ales că fiecare zi vine cu lecția ei și tot

În ROMBAT sunt...Gestionar

aflu ceva nou.

Materii Prime

La locul de muncă sunt...dedicat și

că aș fi fost...tot motostivuitorist, deoa-

Istoric...

rece nu cred că mi-ar fi plăcut atât de mult

Septembrie 2012... întâmplarea face să

În timpul liber sunt... soț, șofer de

să practic ceea ce am făcut în școală – pre-

fie anul în care ajung la ROMBAT pe un post

ATV pe dealuri și administratorul unei

lucrare prin așchiere.

de operator.

societăți.

După 34 de ani de activitate la
ROMBAT...mă simt bine și în putere.
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De ce îmi place ceea ce fac...am în
gestiune cea mai importantă materie

interesat să îmi fac treaba cât mai bine.

Dacă nu aș fi ajuns la ROMBAT cred
că aș fi fost...șofer prin România.

Happy ROMBAT

Time

Ziua ROMBAT

„

Ziua ROMBAT este o zi în care ne bucurăm împreună, cu toți
angajații și cu familiile lor. An de an încercăm să facem cadrul
acesta sărbătoresc tot mai atractiv, atât pentru oamenii maturi,
cât și pentru copii. Este o zi când îmbunătățim relațiile, când devenim egali, stând pe o pătură sau la aceeași masă, discutând,
cunoscându-ne unul pe altul, devenind mai apropiați, mai uniți.
La mulți ani ROMBAT!”
Ioan REPEDE,
Director General

Punctele cardinale în vacanță!
Echipa Editorială vă reamintește că vacanta de vară este aproape și că aveți
obligația să vă distrați. Ce vă recomandăm? Să descoperiți frumusețea
castelelor și bisericuțelor de lemn din județul Bistrița-Năsăud (NORD),
să vă relaxați în campingul de 4 stele din Argeș-Ursa Mică (SUD), să vă
bronzați pe plaja de la Sulina (EST) și să pedalați pe cea mai lungă pistă de
bicicliști din România, care unește țara noastră cu Serbia (VEST).
Ioana și Andreia

Tinerii căsătoriți
din familia
ROMBAT
Familia Sebisan
,

Familia Buna

Familia Ivan

Familia Bilegan

Familia Mãrginean

Familia Indrecan Iacob

Familia Pântea

Familia Petrascu
,

Familia Pop

Familia Bãlaj

