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Evoluția Revistei ROMBAT
Dacă îți dorești succes în viață, fă perseverența cel
mai bun prieten al tău, fă experiența consilierul tău
înțelept, fă precauția fratele tău cel mare și fă speranța
geniul tău păzitor.

– Joseph Addison

Mesaj editorial

Cuprins

P

rimul număr al revistei ROMBAT Time
din acest an este îmbrăcat în haine

noi, venind cu schimbări de design, cu o
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Mesaj Director General
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altă viziune și perspectivă.

proiect să ne regăsim cu toții, să vedem
dintre noi, să apreciem eforturile depuse,
evoluția, implicarea și dorința de a îmbunătății tot ceea ce întreprindem.
Putem descoperi prin fiecare pagină derulată, echipa ROMBAT, familia ROMBAT, prin
activitate, umor, fiind, credem noi, o călătorie plăcută pentru fiecare, doar stând pe
scaun și explorând.

ROMBAT susține Alex Filip
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să arate cât de mult valorăm cu toții, și să
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mai mult, să conștientizăm că fiecare pas

Haide să facem cunoștință
Cum să-ți pregătești mașina pentru vacanță
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Curiozități auto
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Ce vom afla din următorul număr
al revistei ROMBAT Time

17

Ziua ROMBAT
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Noi, Echipa Editorială, încercăm să surprindem momente unice, importante, care
ne motiveze să vrem mai mult, să muncim
pe care îl facem, nu aduce altceva decât
SUCCESUL.
Totul depinde doar de noi!
Vă încurajăm să vă faceți auziți, prin idei,
propuneri, păreri... It’s not about ideas, it’s
about making ideas happen!

Am început din iulie 2007...
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ROMBAT a manifestat un interes

3. Transmiterea Notei de Informa-

sporit față de implementarea cores-

re către toate contactele cu care

punzătoare a acestui Regulament

ROMBAT desfășoară relații comer-

încă dinainte de termenul limită

ciale în momentul de față.

(25 Mai 2018), asigurându-se că
primește servicii de asistență calitative prin contractarea PwC (Price
Water House Coopers), cea mai mare
companie de servicii profesionale,

Proiecte derulate în
primele 6 luni ale anului 2018

Roxana Cigu

de consultanță și audit, din lume.

Împuternicit Protecția Datelor

ROMBAT a desemnat un Împuter-

L

una Mai a adus cu sine o activitate intensă pe care mana-

gementul companiei, împreună
cu Împuternicitul cu Protecția
Datelor au desfășurat-o pentru a

Costel Trincă

Director Vânzări AM-Ro

I

ată că ne apropiem de jumătatea anului 2018, un an care

vine după o serie de 3 ani foarte
buni pentru ROMBAT pe piața
Aftermarket România cu vânzări

în creștere de la un an la altul,
trend crescător pe care, evident,
ne dorim să îl menținem în continuare. Desigur, nu poți face per-

cheie, proiect prin care magazi-

pune o comunicare foarte strân-

nul își schimbă imaginea într-un

să cu cât mai mulți Clienți și

mod pozitiv, iar noi devenim mai

Parteneri ROMBAT. Și când vor-

vizibili pentru Clienții sau poten-

besc despre comunicare, nu mă

țialii Clienți ai acelui magazin,

refer numai la cea într-un singur

astfel că, toată lumea are de

sens, în care noi spunem cine

câștigat. Vorbim aici de casete

suntem, ce facem și cum fa-

luminoase și bannere personali-

cem ci, mai ales, la feedback-ul

zate, steaguri sau windows gra-

primit de la cei care ne susțin

phics realizate pentru Partenerii

business-ul, Clienții ROMBAT.

ROMBAT de pe întreg teritoriul

Este foarte important pentru noi

României.

să înțelegem dacă bateriile pe
care le producem și serviciile pe
care le oferim sunt cele la care
se așteaptă Clienții noștri. Este
extrem de important ca Partenerii ROMBAT fie că sunt distribuitori sau vânzători cu amănuntul, să poată oferi Clienților
ROMBAT un produs performant,
în cel mai scurt timp cu putință
și la un preț corect.

oamenii din magazine, vânzători
sau patroni.

uni specifice în conformitate cu acest

siguranță. Odată cu intrarea în vi-

Regulament, după cum urmează:

goare a noului Regulament pentru

1. Crearea unei adrese de mail

Data Protection Regulation, pe
numele său tradus Regulamentul
2016/679), fiecare dintre angajații
noștri va avea mai mult control și

manentă cu Clienții și Partenerii

siguranță asupra modului în care
acest tip de date sunt gestionate.

lor din teren, Echipa de vânzări

gată comunicare. Prin intermediul lor, îi vizităm pe oameni la

dacă vreți, acolo unde are loc cea

Bacău cât și la cel de la București.
Am avut aici ocazia să stăm de
vorbă cu revânzători de baterii
ROMBAT, dar și cu utilizatori
finali ai bateriilor fabricate la

ROMBAT și în care sunt implicate
date cu caracter personal.
5. Publicarea Notei de Informare
în zona de acces a fiecărei unități
ROMBAT (punct de lucru Bistrița,
Copșa Mică, București, Constanța,
Craiova).
6. Crearea unui mail interactiv pentru
a obține Acceptul de a fi păstrat în
bazele noastre de date, de la contactele existente în momentul de față.
7. Semnarea Actului Adițional cu
angajații.

mații despre acțiunile de prelucrare

8. Instruiri specifice cu toți angajații

a Datelor cu Caracter Personal:

pe subiectul Protecției Datelor cu

protectiadatelor@rombat.ro.

Caracter Personal.

2. Publicarea pe site a Politicii de

Pentru orice întrebări legate de acest

Protecție a datelor și a Notei de

subiect, ne puteți contacta la adresa

Informare.

protectiadatelor@rombat.ro.

nevoilor producătorilor de vehicule.

iecte de referință pentru grupul

Know-how-ul câștigat ne-a permis

ei “acasă”, acolo unde se duce

ganizarea unuia dintre cele mai

stand atât la evenimentul de la

șoară activități trasate de către

cea mai eficientă și cea mai bo-

desfășoară toată acțiunea sau,

(ATBS) și am fost prezenți cu

pentru contactare/solicitare infor-

puternicit cu toți cei care desfă-

ROMBAT care realizează, poate,

Am profitat și anul acesta de or-

auto, Auto Total Business Show

Cristina Buta.

care le prelucrăm sunt în deplină

realizarea unor proiecte noi și ofer-

lupta cu concurența și unde se

mari evenimente din industria

nevoie) în activitatea sa, de doamna

De asemenea, s-au desfășurat acți-

Desigur, avem o comunicare perROMBAT prin intermediul colegi-

susținută și substituită (când este

se asigura că datele personale pe

Protecția Datelor (GDPR - General
aceste nevoi și așteptări se im-

nicit cu Protecția Datelor în persoana doamnei Roxana Cigu, care va fi

4. Transmiterea Acordului de Îm-

tarea altor producători de vehicule,
pe care, din motive de confidenția-

RENAULT. Ca și o reconfirmare a
raportului calitate-preț oferit de
produsele noastre, RENAULT și-a
mărit volumele pe acest an cu cel
puțin 100.000 bucăți pentru marca

mai importantă activitate de pro-

litate nu-i putem menționa.

movare și vânzare, aceea către

În schimb, sectorul pieselor de

Clientul final. Suntem astfel, în

schimb, deși complex și extrem de

Apartenența noastră la Grupul

competitiv, este mai puțin rigid de-

Metair ne dă ocazia să participăm

cât cel al producătorilor de vehicule.

și la alte proiecte OEM/OES în

permanență conectați la dinamica și cerințele pieței, la aștep-

Ana Cocorean

tările Clienților și ai Partenerilor

OE Sales Manager

noștri, astfel că, atunci când

C

gândim strategii și luăm decizii
importante, o facem în conformitate cu realitățile din teren.

ei mai vechi producători de
vehicule din portofoliul actu-

Punctul comun al celor două sectoare, ceea ce reprezintă și un
avantaj de necontestat, este faptul

al de clienți ROMBAT sunt grupul

că un proiect câștigat reprezintă

Renault și Peugeot CITROEN.

o garanție pentru planificarea și

HI Life.

colaborare cu celelalte firme producătoare de baterii din grup. În
acest sens, în prima parte a acestui an, s-au făcut oferte comune
pentru mai multe branduri de refe-

Plecând de la această filosofie,

Bistrița care au venit într-un

ne-am propus ca și anul acesta

număr extrem de

mare la

De aceea, cred că, împreună cu

Putem spune că s-a făcut istorie

programarea producției pe durata

rință din industria auto din Europa

să întreprindem o serie de ac-

standul ROMBAT, arătându-și

oamenii noștri de vânzări, cu

cu acești clienți, cu Dacia Renault

proiectului. Împreună, cele două

și America de Nord.

țiuni care să ne ofere această

interesul față de produsele

distribuitorii noștri și cu maga-

lucrând din 1996, iar cu Peugeot

sectoare reprezintă 54% din totalul

Experiența ne-a învățat că per-

apropiere în comunicarea cu

marca

Totodată,

zinele partenere, facem cea mai

din 2008.

vânzărilor noastre.

formanța vine odată cu satisfa-

Clienții și Partenerii noștri.

i-am invitat la Fabrică pe cei

bună Echipă căreia i se datorea-

cerea așteptărilor și nevoilor

Astfel, am continuat proiectul

care ne reprezintă în relația di-

ză faptul că ROMBAT reprezintă

Aceste colaborări ne-au permis

Anul acesta a demarat cu dreptul

de baterii AGM-VRLA pe piața din

Clientului, iar pentru a identifica

de branding al unor magazine

rectă cu Clienții, este vorba de

Bateria nr 1 în România!

dezvoltarea continuă și înțelegerea

pentru noi, câștigând câteva pro-

Singapore.

formanță în vânzări numai dorindu-ți acest lucru, e obligatoriu să
acționezi în acest sens.
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ROMBAT.

Nu putem încheia fără să amintim
de faptul că am avut prima livrare
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Vizită clienți la fabrică

Auto Total Business Show

Tradiția continuă!

Ș

Ș

i în acest an ROMBAT și-a deschis porțile pentru co-

i anul acesta, ROMBAT a dat curs invitației Auto Total
Business Show, care a debutat cu ediția de la Bacău

din 24 martie.

laboratorii săi. Ne-au trecut pragul invitați din toate

Ultimele noutăți din universul pieselor auto originale și after-

zonele țării, care s-au putut bucura timp de două zile de

market, inovații tehnologice și demonstrații tehnice au fost

frumusețile orașului Bistrița și împrejurimi.

prezentate celor peste 2000 de vizitatori.

La vizita în fabrică, invitații au primit salutări și urări de bun

Ca de fiecare dată, organizarea târgului a fost impecabilă,

venit din partea Directorului General Dl. Ioan Repede, care

ne-am bucurat să interacționăm cu vizitatorii târgului și să

le-a prezentat în câteva cuvinte obiectivele ROMBAT și ce

le prezentăm ultimele noutăți.

noi proiecte de viitor are compania.

Ca de obicei, gama de top PREMIER cu 3 ANI GARANȚIE a

A urmat prezentarea comercială susținută de colegii de la

captat atenția și admirația celor prezenți la târg.

vânzări (ASM ROMBAT) și cea tehnică efectuată de către
colegul nostru Dl. Ernest Csapo-Martinescu, Doctor în In-

Cea de-a doua ediție a acestui târg s-a desfășurat la București

ginerie Electrică care a insistat pe elementele forte ale ba-

în weekend-ul 9-10 iunie.

teriilor ROMBAT și pe bateriile din generația Start&Stop.

Pasiune, adrenalină și inovații auto, demonstrații acrobatice de

După toate aceste informații primite, invitații noștri au

Moto Stunt și concursurile inedite au creat atmosfera perfectă.

vizitat cea mai nouă capacitate de producție, din punct
de vedere al dotărilor și tehnologiei folosite pentru producția bateriilor de ultimă generație, având astfel ocazia

re 2 ore, pe toată durata târgului, ROMBAT a oferit prin tragere
la sorți o baterie PREMIER cu SuperEndurance Technology și
3 ani garanție.
Mulțumim AD AUTO TOTAL pentru organizarea excelentă a
celor două târguri Auto Total Business Show!
Mulțumim tuturor vizitatorilor care au fost alături de noi și aș-

La standul ROMBAT am avut plăcerea să interacționăm cu pes-

teptăm să vă întâlnim la următorul eveniment ATBS , ediția de

te 3.000 de vizitatori cărora le mulțumim pentru vizită! La fieca-

la Timișoara, pe 22 septembrie 2018!

de a vedea cu ochiul liber întreg procesul de fabricație al
unei baterii ROMBAT.
Aceștia au avut și momente de recreere, petrecute la Colibița,

„I-am invitat la fabrică pe cei care ne reprezintă în

la Herghelia Beclean sau în Centrul Istoric al Bistriței, unde

relația directă cu Clienții, este vorba de oamenii din

au putut admira tot orașul din turnul Bisericii Evanghelice.

magazine, vânzători sau patroni. Aceștia au putut să

Pe această cale, vrem să mulțumim distribuitorilor
ROMBAT care au fost părtași la această acțiune.

vadă cu ochii lor cum arată una dintre cele mai moderne fabrici de baterii din Europa, au realizat că au în
ROMBAT un furnizor și un Partener de încredere care
le poate ridica business-ul și îi poate ajuta să ofere
satisfacție Clienților lor prin standardul înalt de calitate al produselor fabricate la Bistrița. Au cunoscut o
parte din echipa de specialiști ROMBAT, fie că vorbim
de colegi din departamentul de proiectare, cercetare
și dezvoltare de produse, de colegi din producție sau
colegi din marketing, lucru care a dus la un schimb interesant de idei.”

Costel Trincă,
Director Național Vânzări

Câștigătorii tombolei ROMBAT în cadrul ATBS
5
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Sindicatul ROMBAT
S

indicatul ROMBAT este o organi-

Este afiliat la o Federație Sindicală la ni-

tractului Colectiv de Muncă cu Adminis-

zație profesională a salariaților

vel național și aceasta la rândul ei, este

trația ROMBAT.

din cadrul ROMBAT SA Bistrița care

afiliată la o Confederație Națională, care

reunește angajații din toate domeniile

la rândul ei este afiliată la Confederația

de activitate, muncitori, maiștrii, econo-

Mondială a Muncii.

miști, ingineri, tehnicieni, funcționari, orice altă categorie de salariați care există
în ROMBAT, indiferent de naționalitate,
sex, vârstă, convingeri politice, convingeri
religioase sau alte convingeri personale.
Sindicatul ROMBAT are personalitate juri-

Scopul Sindicatului este acela de a apăra
drepturile salariaților și de a promova interesele profesionale ale membrilor săi.
Activează la promovarea prestigiului companiei ROMBAT și a produselor fabricate.

Apără drepturile salariaților, membrilor
de sindicat, care sunt legiferate în Constituție, în Codul Muncii, în alte acte normative care privește activitatea muncii
și respectarea Contractului Colectiv de
Muncă la nivel de ROMBAT.
Sindicatul ROMBAT are un președinte ales
o dată la 4 ani și un comitet de conducere
ales o dată la 4 ani, cu reprezentanți în co-

dică din data de 08.03.1990, înregistrat la

Este parte din buna desfășurare a activi-

mitetul de conducere din toate sectoarele

Judecătoria Bistrița sub nr. 26/PJ/1990.

tății din ROMBAT prin negocierea Con-

de activitate ale ROMBAT-ului.

Comitetul de Conducere al Sindicatului ROMBAT este:

Sindicatul ROMBAT este independent față de orice organizație, inclusiv față de Administrația ROMBAT și își desfășoară activitatea după un Statut propriu, fiind autonom.
La ROMBAT SA expresia relaţiilor de muncă se poartă cu respect și determinare, desemnează toate activităţile care con-

COSTICĂ GEORGIU
Președinte Sindicat ROMBAT

VASILE MARCU

Vicepreședinte și reprezentant
Injecție Mase Plastice

TEODOR HALES

Secretar și reprezentant
sector Mentenanță

tribuie atât oficial, cât şi neoficial la o colaborare constructivă, în interesul tuturor, între angajator şi angajaţi. Elementul
central al relaţiilor de muncă îl reprezintă relaţia contractuală
care există între salariați, prin organizația sindicală.
Pentru a menţine o atmosferă colegială şi prietenească cu
toţi angajaţii, unitatea împreună cu sindicatul susţine o zi pe
an ca ziua firmei, „ZIUA ROMBAT”, unde se întâlnesc toţi salariaţii la o sărbătoare deschisă, într-o locaţie de agrement.
Pentru o relaţie apropiată între toţi salariaţii din ROMBAT, sindicatul organizează diverse forme de relaţionare cu zile de
destindere şi bună dispoziţie, organizând excursii turistice,

IOAN BOZEȘAN

Membru și reprezentant
sector Logistică

OVIDIU BĂLAJ
Membru și reprezentant TESA

LEON AVRAM

Membru și reprezentant
sector Capacitatea 2

concursuri de pescuit, ieşiri la munte, la schi şi săniuş etc.
În menţinerea unui climat prielnic între administraţie şi sindicat, a relaţiilor pozitive de muncă, un rol deosebit de important îl are comunicarea. Comunicarea interpersonală şi
intergrupală are un puternic caracter profesional, psihologic
şi social în ROMBAT.
VASILE MARCU,
Vicepreședinte Sindicat ROMBAT
COSTICĂ GEORGIU,
Președinte Sindicat ROMBAT

CLAUDIU POP
Membru și reprezentant
sector Capacitatea 3

7

ARSINTE ISAIU

Membru și reprezentant sector
Capacitatea 1, CTC, Laboratoare

COSTICĂ RUSU

Membru și reprezentant
sector Capacitatea 1, plăci și FBU
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ROMBAT susține Alex Filip

Alex Filip a început un nou sezon în Tour European
Rally (TER), alături de copilotul Andrei Hicea, competiția europeană de raliuri care include câteva
Am înțeles că una din temele acestei edi-

Sindicatul, ca reprezentant al angajaților,

ții este activitatea sindicală la ROMBAT.

ne ajută să nu uităm și să punem în prac-

Poate pare straniu ca Directorul General
să scrie despre Sindicat, în „înțelegerea
populară” ei trebuie să fie beligeranți,
să se acuze, să se amenințe, să creeze

tică ceea ce am declarat. Ei poartă grija
să se respecte drepturile, sau propun și
negociază condiții mai bune pentru toți
angajații.
Un alt aspect pe care l-am apreciat la

și nu am indus niciodată o asemenea

Sindicatul ROMBAT a fost capacitatea

abordare.

de a integra obiectivele pe termen scurt

dează toate activitățile încă din 1996,
declarăm că angajații sunt foarte importanți. Aceasta înseamnă că ei trebuie
prețuiți, respectați, motivați în așa fel în-

cu cele pe termen lung. Sindicatul a în-

În prima zi a raliului de la Cluj au fost programate
patru probe speciale, iar Alex Filip si Andrei Hicea
s-au clasat de trei ori în top 3, consolidându-și

Alex Filip și Andrei Hicea au continuat în același
ritm și pe cele 10 probe speciale din a doua zi,
reușind un final în forță.
„A fost un început foarte bun de sezon în care

portant ca ROMBAT să investească în

m-am bucurat de fiecare kilometru de probă speci-

dezvoltare, să creeze și să securizeze

ală. Aș vrea să felicit organizatorii raliului pentru un

locurile de muncă, pe termen lung.

eveniment foarte bine gospodărit și sunt încântat

În încheiere, aș putea spune că Admi-

Pe lângă salarii, care este factorul moti-

nistrația și Sindicatul sunt colaboratori

vațional numărul 1, este nevoie de condi-

pentru binele angajaților.

sănătatea, de condiții sociale civilizate,

prima etapă a sezonului.

țeles că pe lângă salarii bune, este im-

cât să se bucure că lucrează la ROMBAT.

ții de muncă moderne care să protejeze

Pilotul a terminat pe podium la Transilvania Rally,

poziția pe podium în 2WD Trophy.

conflicte și așa mai departe. Nu am avut

În misiunea ROMBAT, cea care ne ghi-

dintre cele mai prestigioase raliuri din Europa.

Podium pentru Alex Filip la
prima etapă din Tour European Rally

Doresc succes Sindicatului ROMBAT!

că pe marginea probelor speciale au fost mai mulți
spectatori decât anul trecut. Cu siguranță etapa de
la Cluj va fi în program și anul viitor”, a spus Alex
Filip, la finalul Transilvania Rally 2018.
„Au fost două dintre cele mai frumoase zile din

de dezvoltarea profesională constantă,

viața mea, iar pentru asta nu pot decât să-i mul-

de transport gratuit la și de la locul de

țumesc lui Alex Filip. A fost prima noastră cursă

muncă, de respectarea programului de

împreună și sper că m-am ridicat la nivelul aștep-

muncă, de relații colegiale și de priete-

tărilor. Faptul că toată această experiență s-a în-

nie, și multe alte inițiative care să facă

cheiat cu o clasare pe podium este incredibil”, a

mediul de lucru atractiv.

spus și Andrei Hicea, copilotul echipajului.
Pentru Alex Filip următoarea participare în TER
va fi la Rally d’Abruzzo în Italia, dar până atunci va

Ioan Repede,
Director General
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mai avea câteva apariții în competiții de alergare,
ciclism sau mașini istorice.
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Clienți mulțumiți de bateriile ROMBAT

Cocktail ROMBAT
D

acă baterie vrei
Și nu știi care s-o iei

Eu iți acord consultanță

Adrian, Oradea

Time
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C

ând auzi că sunt CYCLON
Crezi că mut și un vagon

Cu grătare negative

I

ngredientele grămadă
Au format chiar o TORNADA

După ce le-au așezat

Și câteva pozitive...

Cu grătare le-au delimitat.

De stare... indicator

Și-avem baterii diverse

Consum de apă redus

Cu capace le-am fixat,

Sunt mai tare ca CYCLON,

Pentru client... pe alese

Pe-un Matiz eu am fost pus!

Capace cu arestor

Și fiindcă-s tare-n branșă

Pentru auto și utilitare,

Fără flăcări în interior

M-au făcut să fiu etanșă

Camioane și tractoare.

S-au gândit să-mi pună nume

Pe alocuri m-au tunat

Și după CYCLON ce vine... ?

Zoltan, Miercurea Ciuc

„Dețin o baterie ROMBAT de 50 Ah fabricată în anul 2008, perfect funcțională. Este
montată pe o Dacia Sandero 1.6 mpi.
Mașina pornește chiar și la -17 grade
Celsius, exact cât au fost azi dimineață
în Dorohoi. Oare e nemuritoare?”

Cu „push in”... nu cu „push up”☺

L

a categoria grea
Vă lăsați pe mâna mea

Autocamion, tractor
Sau poate motocultor

„Mândru de produsele

Pe toate eu le pornesc
De-aia TERRA mă numesc!

românești, bateria produsă

H

de voi m-a deservit din 2008
Ne bucurăm când primim astfel de mesaje și vă mulțumim!

Cătălin, Botoșani

Am numele PREMIER

M-au dotat cu arestor,

Suntem firmă cu prestanță

...TORNADA...

„În luna iulie 2005 am cumpărat o mașină autohtonă care avea și are și în ziua
de azi bateria ROMBAT Calciu originală!
Deci, acumulatorul are 13 ani și este în
stare perfectă de funcționare trecând
cu bine și de iarna aceasta. Vreau să
subliniez încă o dată că, sunt din Miercurea Ciuc unde iernile sunt deosebit
de aspre, cu temperaturi scăzute. Mașina nu a fost ținută nicio zi în garaj și
acumulatorul nu a fost reîncărcat niciodată. Pentru asta, vreau să vă mulțumesc și vă felicit că ați reușit realizarea
unei astfel de baterii excelente.”

E

u mai bună sunt nițel

ei, dar ne-am emancipat
Mașini START-STOP

ne-am luat
Și cum ROMBATu-i pe fază

și până în 2018.”

Repede experimentează
Și fabrică o baterie
Cu recuperare de energie
Când e roșu semaforul
Intră-n pauză motorul!

D

intre toate-s cea mai mare
Sunt bună de exploatare

Unde lucrul e mai greu
Acolo-s prezentă eu
Pe autocamioane,
Utilaje și tractoare
Cea mai tare sunt din listă
De copertă, de revistă
Și am un nume sonor

Fii bărbat,
alege ROM BAT!

Mi se spune TERRA PRO.

Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră
la rombat@rombat.ro, sau pe pagina noastră de
socializare facebook.com/baterii.rombat
Ramona Nicoară
Financial Account ROMBAT
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Haide să facem cunoștință

CRISTINA BUTA

VLAD SABĂU

RALUCA COTUȚ

Ce vârstă ți-ai da dacă nu ai știi
ce vârstă ai?

Ce vârstă ți-ai da dacă nu ai știi
ce vârstă ai?

Ce vârstă ți-ai da dacă nu ai știi
ce vârstă ai?

30 ☺

Undeva în jurul vârstei de 28 de
ani.

35 ☺

Ce este mai rău, să nu încerci
sau să eșuezi?
Să nu încerci (să nu experimentezi, să nu înveți....)

Ce este mai rău, să nu încerci
sau să eșuezi?
Clar, să nu încerci.

Să nu încerci.
Dacă viața este atât de scurtă,
de ce facem atât de multe lucruri
care nu ne plac și nu facem atât
de multe lucruri care ne plac?

Dacă viața este atât de scurtă,
de ce facem atât de multe lucruri
care nu ne plac și nu facem atât
de multe lucruri care ne plac?

Dacă viața este atât de scurtă,
de ce facem atât de multe lucruri
care nu ne plac și nu facem atât
de multe lucruri care ne plac?

Pentru că nu suntem educați
(de familie, societate) și/ sau
încurajați să ne urmăm „calea
proprie”.

Pentru mine, realizarea unor lucruri care nu îmi plac reprezintă
un combustibil pentru lucrurile
care îmi plac.

Care este lucrul pe care ai vrea
cel mai mult să îl vezi schimbat
la oameni?

Care este lucrul pe care ai vrea
cel mai mult să îl vezi schimbat
la oameni?

Atitudinea.

Să renunțe la lăcomie.

Aș vrea să nu mai existe răutate
și violență.

La locul de muncă, ești mai preocupat/ă să faci lucrurile cum trebuie sau lucrurile care trebuie?
De ce? ☺

La locul de muncă, ești mai preocupat/ă să faci lucrurile cum trebuie sau lucrurile care trebuie?
De ce? ☺

La locul de muncă, ești mai preocupat/ă să faci lucrurile cum trebuie sau lucrurile care trebuie?
De ce? ☺

Și lucrurile cum trebuie... și
lucrurile care trebuie.

Cred că marea idee e să încercăm
să facem lucrurile care trebuie,
cum trebuie☺, nu cred că e bine
să ne gândim la o altă variantă.

Ambele, în măsura în care timpul
îmi permite. Moștenire de caracter de la părinți: nu-mi place să
las lucrurile nerezolvate și nici să
fie făcute superficial.

Dacă ar trebui să oferi un singur
sfat unui copil despre viață, care
ar fi acela?
Ești altcineva/altceva/mai mult
decât părerile celor din jur!

Dacă ar trebui să oferi un singur
sfat unui copil despre viață, care
ar fi acela?
Să încerce să îi dezamăgească
cât mai puțin pe oamenii importanți din viața lui.
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Ce este mai rău, să nu încerci
sau să eșuezi?

Tocmai, pentru că nu realizăm
cât de scurtă e viața, credem că
există suficient timp să facem
tot ce vrem... cândva.
Care este lucrul pe care ai vrea
cel mai mult să îl vezi schimbat
la oameni?

MIHAI GERMAN

CIPRIAN LUCA

HORAȚIU POP

Ce vârstă ți-ai da dacă nu ai știi ce
vârstă ai?

Ce vârstă ți-ai da dacă nu ai știi ce
vârstă ai?

Ce vârstă ți-ai da dacă nu ai știi ce
vârstă ai?

Încă nu s-a inventat „butonul” de
Erase Memory, așa că, tot vreo 31
ani rezultă.

29 de ani cu siguranță... mi-ar plăcea să am iarăși acești ani.

Dacă aș ieși din zona de confort,
m-aș apropia de 25-30 de primăveri.

Ce este mai rău, să nu încerci sau
să eșuezi?

Ce este mai rău, să nu încerci sau
să eșuezi?

Ce este mai rău, să nu încerci sau
să eșuezi?

Să nu încerci, evident. Dacă încerci
și eșuezi, o să poți învăța ceva din
acea experiență.

Îmi place întotdeauna să încerc
,îmi plac provocările și chiar dacă
nu îmi iese, măcar știu că am încercat...mă simt bine, împlinit.

Dacă viața este atât de scurtă, de
ce facem atât de multe lucruri care
nu ne plac și nu facem atât de multe lucruri care ne plac?

Dacă viața este atât de scurtă,
de ce facem atât de multe lucruri
care nu ne plac și nu facem atât
de multe lucruri care ne plac?

Dacă viața este atât de scurtă,
de ce facem atât de multe lucruri
care nu ne plac și nu facem atât
de multe lucruri care ne plac?

Pentru că, de multe ori, suntem prea
ocupați cu lucruri mărunte neesențiale (cotidiene), care ne răpesc timpul=bani și energia, fiind necesare
pentru a putea petrece cât mai multe clipe făcând lucruri care ne plac
cu adevărat.

Lucrurile care ne plac sunt frumoase, dar trebuie să facem și compromisuri ca să fim atenți și la nevoile
celor din jur, mă refer în primul rând
la familie, prieteni și colegi.

Datorită faptului că nu ne concentrăm pe obiectivele care sunt cu
adevărat importante în viață și
țintim alte lucruri efemere.

Care este lucrul pe care ai vrea cel
mai mult să îl vezi schimbat la oameni?
Comportamentul mincinos, mai precis nu îmi plac oamenii mincinoși.
La locul de muncă, ești mai preocupat/ă să faci lucrurile cum trebuie
sau lucrurile care trebuie? De ce? ☺
Cum trebuie, pentru că așa e normal, pentru că așa îmi place mie
să fie făcute lucrurile în general, nu
doar la muncă.

Dacă ar trebui să oferi un singur
sfat unui copil despre viață, care
ar fi acela?

Dacă ar trebui să oferi un singur
sfat unui copil despre viață, care ar
fi acela?

Să prețuiască fiecare om, fiecare
experiență și să încerce să vadă
partea frumoasă în fiecare lucru
(pe cât posibil).

Să lupte pentru țelul/țelurile lui în
viață oricât de greu ar fi să îl atingă.
La final, toate eforturile depuse se
vor fi meritat din plin.

Care este lucrul pe care ai vrea
cel mai mult să îl vezi schimbat la
oameni?

Evident, să nu încerci. Altfel cum
ai putea să reușești sau să eșuezi.

Care este lucrul pe care ai vrea
cel mai mult să îl vezi schimbat la
oameni?

Cred că personalitatea, să fie cât
mai serioși.

Mentalitatea, prejudecățile, modul prin care ne vedem unii pe
alții.

La locul de muncă, ești mai preocupat/ă să faci lucrurile cum trebuie sau lucrurile care trebuie?
De ce? ☺

La locul de muncă, ești mai preocupat/ă să faci lucrurile cum trebuie sau lucrurile care trebuie?
De ce? ☺

Zic că ambele, trebuie să faci ce
se cere și cât mai bine posibil. Așa
cum eu trasez sarcini colegilor din
schimbul pe care îl conduc, și eu
trebuie să îndeplinesc ceea ce mi
se cere și cât mai bine posibil.

Da... este important să faci lucrurile care trebuie, cum trebuie și
când trebuie. De ce? Pentru că,
altfel, care ar mai fii scopul lucrului bine făcut?

Dacă ar trebui să oferi un singur
sfat unui copil despre viață, care
ar fi acela?
Întotdeauna să fie cinstit și harnic,
cred că le pot încadra ca și un singur sfat.

Dacă ar trebui să oferi un singur
sfat unui copil despre viață, care
ar fi acela?
Viața trece repede, Trăiește-o din
plin!
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Cum să-ți pregătești mașina
pentru vacanță!
Verifică anvelopele
Cel mai important lucru este
ca autoturismul să îți funcționeze perfect înainte să plece din parcare sau din curte.
Astfel, dacă este ceva în neregulă cu mașina, mecanicul
te va ajuta, fie că ai nevoie de
schimbarea uleiului de motor
sau de montarea unor noi
anvelope numai bune pentru
vacanță.
Totodată, verifică presiunea
din cauciucuri. Presiunea
corectă o găsești pe tocul

Bateria mașinii
În primul și în cel mai important
rând, este esențial ca bateria
mașinii să nu îți facă surprize
neplăcute. După perioada de
iarnă-primăvară, este posibil
ca bateria să fie afectată fără
ca măcar tu să îți dai seama,
așa că nu aștepta ca autoturismul să nu mai pornească la

Frâne și plăcuțele
de frână
Dacă vrei să conduci liniștit
vara aceasta, trebuie să te
asiguri că frânele și plăcuțele
de frână sunt funcționale. Trebuie să ții cont că acestea se
degradează foarte repede pe

portierei, lângă rezervorul de
combustibil sau în manualul
autoturismului. Nu pleca la
drum fără roata de rezervă.
În niciun caz, să nu îți treacă
prin cap să renunți la roata de
rezervă ca să faci loc bagajelor. Totodată, mai ai nevoie de
cric, de triunghiul reflectorizant și de vestă, ca să poți să
schimbi roata dacă e cazul, în
condiții de siguranță și, ca să
fii prudent, poate nu ar fi rău
să ai la tine și câteva numere de telefon ale companiilor
care oferă asistență rutieră.

� Știați că, în medie, o mașină � Știați că, dacă ați conduce
este compusă din 30.000 de cu o viteză de 95 km/h, v-ar lua
piese diferite?
� În jur de 75% dintre mașinile
Rolls-Royce construite vreoda-

până la 5 zile de condus non-stop
pentru a parcurge distanța ce
este de la Pământ până la Lună?

tă, încă sunt în stare perfectă � Prima mașină modernă a
de utilizare.
� Primul accident auto s-a
petrecut în 1891 în statul american Ohio.

fost construită de către Carl
Benz în Germania, în anul 1886,
inventatorul motorului cu ardere
internă.

� La începutul secolului al XX- � Pe data de 18 septembrie
lea, caii de la căruțe făceau așa 2013, un american a intrat în
de multă poluare prin fecalele Cartea Recordurilor (mașina cu
lor, astfel că, mașinile erau vă- cei mai mulți kilometri parcurși
zute ca o alternativă „verde” a vreodată) cu al său Volvo 1800S
poluării.

construit în 1966. Acesta a par-

� Știați că, în medie, 165.000 de curs mai bine de 3.039.122 mile,
mașini sunt fabricate în fiecare zi?

adică 4.889.947 kilometri.

� În jur de 95% din durata de

� Viteza maximă a primului

� Când a fost introdus radio la � Până în iulie 2014, în Turkmașini, unele state din America menistan fiecare cetățean priau vrut să-l interzică, afirmând mea de la stat în fiecare lună

Sistemul de aer
condiționat trebuie
să meargă brici
Având în vedere că te aștepți
la temperaturi caniculare, vei
avea nevoie, atât pe drum cât
și pe timpul vacanței, ca sistemul de aer condiționat să

Actele mașinii
Odată ce te-ai asigurat că mașina este în stare perfectă de
funcționare și nu vei avea astfel probleme pe drum, trebuie să te asiguri și că ai actele
necesare la tine, pe parcursul
vacanței. În statele din Uniunea
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Curiozități
din domeniul auto

prima cheie, mai ales dacă ai
bateria de ceva timp. Trebuie
să fii atent pentru că durata de
viață a unui acumulator auto
este de regulă, 4-5 ani, însă asta
depinde foarte mult de cum o
folosești și de maniera în care
conduci. (Vă puteți verifica
bateria gratuit la unul din
service-urile ROMBAT.)

timpul sezonului de iarnă din
cauza drumurilor și a condițiilor de condus și, prin urmare, este indicat să le schimbi
imediat cu venirea sezonului
cald, ca să te asiguri că nu
vor ceda când ți-e lumea mai
dragă.

Time
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că din cauza acestuia se poate până la 120 de litri de benzină/

ruleze impecabil. Sistemul
trebuie curățat și igienizat
înainte de plecare, dacă nu
vrei să fii luat prin surprindere
de mirosuri neplăcute în mașină sau de valuri caniculare.
Mecanicii te pot ajuta cu curățarea și igienizarea sistemului
de aer condiționat.
Europeană este nevoie să ai
asupra ta cartea verde a mașinii, iar autoritățile române spun
că, în afara țării, trebuie să ai
la tine permisul de conducere,
cartea de identitate a mașinii
și certificatul de înmatriculare.
Sursa: lifeandtravel.ro

distrage atenția șoferilor cau- motorină gratis.
zând accidente.

� În accidentele rutiere din

� Știați că o revizie la un Bugatti întreaga lume, în medie, într-un
Veyron ajunge să coste în jur de an își pierd viața 1.25 milioane
21.000 de dolari?

de oameni.

viață a unei mașini, aceasta stă autovehicul în 1895 era de 22.5
parcată.

km/h.

� Aproximativ 80% din materia- � Știați că, inventatorul sistelele unei mașini sunt reciclabile.

mului „cruise control” era orb?

� Scrierea unui mesaj în timp

� Mirosul brădulețului „new

ce conduceți, crește de 23 de ori car” este compus din peste 50
șansele de a fi implicat într-un de substanțe volatile organice.
accident rutier.

Sursa: esticurios.ro
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„Ziua ROMBAT”
Prin ochii unui copil...

Ce vom afla din următorul
număr al revistei ROMBAT Time
În următorul număr al revistei vă așteptăm cu subiecte noi și interesante precum:

√

Principalele investiții
ale anului 2018
în producție

√

Ziua ROMBAT-ului e o pană
de vânt care aduce în fiecare an angajaților gândul că
firma lor e un joc continuu.
Mâncarea delicioasă pregătită de niște persoane foarte drăguțe te face să crezi
că ROMBAT-ul e un loc de
muncă al regalităților.

Ce a însemnat anul 2018
pentru ROMBAT pe
piața externă

Jocurile organizate sunt
pline de viață și culoare și
te fac să-ți aduci aminte că
în adâncul inimii retrăiești
acea speranță de copil.
Oamenii stau la standul cu
înghețată pentru că de fapt
acolo se dau zâmbete și
surâsuri.
Angajații nu s-au plictisit deloc să lucreze acolo fiindcă
în fiecare pauză de prânz ei
spun câte o amintire zaharisită de trecerea timpului.
Piscina a fost ocupată de
curajoși care s-au confruntat cu apa rece.

√

Târgul Automechanika
Frankfurt

√

Ce mai gătesc
ROMBAT-iștii☺

Ploaia s-a gândit să nu întrerupă frumosul eveniment
poruncind norilor să nu facă
duș atunci.
Fericirea se ivea pe chipul
tuturor.
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www.rombat.ro

www.twitter.com/rombat

www.facebook.com/baterii.rombat

www.linkedin.com/company/rombat-sa

Sara D., 9 ani
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