Timpul șterge, dar știe să păstreze, ca
nimeni altul, ceea ce nu trebuie pierdut.”
– Amza Pellea

Dragi cititori,
Vă salutăm cu drag și sperăm că vă regăsim sănătoși, entuziasmați și plini de viață!
Vă reamintim că fiecare clipă merită savurată la intensitate maximă pentru că timpul

Cuprins

zboară în tăcere.
Parcă zorite de ceva nevăzut, au trecut și
primele șase luni ale acestui an. Șase luni
în care am închegat și am rafinat relații
frumoase, ne-am dezvoltat ca echipă, am
elaborat proiecte de anvergură, am legat
parteneriate durabile. Fiecare zi înseamnă
o nouă oportunitate și noi, ROMBATiștii, pe
cuvânt că știm să o exploatăm. În cinstea
acestor șase luni ale anului 2019 am pregătit un număr plin de inedit și subiecte care
vă vor surprinde plăcut în orice moment al
zilei doriți să vă desfătați cu paginile revistei
noastre. Ne-am propus să dedicăm o mare
parte din paginile noului număr vouă, echipei care se implică cu dedicare în fiecare
proiect al companiei astfel încât reușim de
fiecare dată să ridicăm calitatea produselor noastre la nivel de excelență. Munca,
experiențele și pasiunile voastre merită să
fie expuse în povești reper. E minunat să ne
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descoperim unii pe alții și să cunoaștem ce
se ascunde în spatele profesionalismului pe
care il salutăm zilnic! Vă invităm să deveniți
protagoniștii următoarelor numere și vă
dorim lectură plăcută!
Pe curând!

Florina & Ema

Time

ROMBAT News

Bateria Li-ion
Prezentare generală
O baterie litiu-ion sau o baterie Li-ion (abreviată
ca BLI) este un tip de acumulator reîncărcabil,
propus inițial de chimistul M. Stanley Whittingham la Exxon în anii ‘70. Bateriile Li-ion sunt
utilizate în mod obișnuit pentru dispozitive
electronice portabile și vehicule electrice.
În baterii, ionii de litiu se deplasează de la
electrodul negativ la electrodul pozitiv în timpul descărcării și înapoi în timpul încărcării.
Bateriile Li-ion au o densitate mare de energie
și autodescărcare scăzută. Acestea însă pot
constitui un risc, deoarece conțin un electrolit
inflamabil, iar dacă sunt deteriorate sau încărcate incorect pot duce la explozii și incendii.

În octombrie 2017, Comisia Europeană a lansat platforma de cooperare "European Battery
Alliance" = "Alianța Europeană a Bateriilor" cu
principalii factori industriali interesați, statele
membre interesate și Banca Europeană de
Investiții.
Obiectivul imediat este de a crea un lanț competitiv de producție în Europa, având în centrul
său baterii durabile. Pentru a preveni dependența tehnologică de concurenții noștri și
pentru a valorifica resursele umane, potențialul de creștere și investiții al bateriilor, Europa
trebuie să acționeze rapid în cursa globală.
Conform unor previziuni, Europa ar putea deține o cotă de până la 250 de miliarde euro pe
an începând cu 2025. Pentru acoperirea cererii UE, ar fi necesare cel puțin 10 până la 20 de
"gigafactory", adică unități de mare capacitate

producție celule.
În Mai 2018 Comisia Europeană a lansat un
Plan Strategic de Acțiune la nivel UE privind
bateriile. Acest plan strategic de acțiune combină măsurile vizate la nivelul UE pentru materii
prime, cercetare și inovare, finanțare și investiții, standardizare și reglementare, comerț și
dezvoltare, pentru a transforma Europa într-un
lider mondial în producerea durabilă a bateriilor
și în contextul economiei circulare.
Răspunsul Metair la noile provocări
Metair a investit prin ROMBAT 12 milioane
euro într-o linie tehnologică de fabricare a
celulelor Li-Ion. Aceasta este amplasată în
București, are două nivele și ocupă o suprafață de 5.000 mp.

Performanțele, costurile și siguranța variază în
funcție de tipurile de BLI. Fosfatul de fier-litiu
(LiFePO4) sau LFP și oxidul de cobalt-litiu-nichel-mangan (LiNiMnCoO2) sau NMC oferă o
densitate mai redusă de energie, dar o viață
mai lungă și un risc redus de incendiu sau explozie. NMC este un concurent important al
bateriilor Pb-acide pentru aplicațiile auto.
Contextul global și european
Europa investește într-un sector de producție
de baterii competitiv, durabil și oferă un cadru
care să includă accesul securizat la materii
prime, sprijinul pentru inovarea tehnologică și
normele coerente privind producția de baterii,
care contribuie la economia circulară și mobilitatea curată.

ROMBAT face pasul în producția bateriilor viitorului

T

oate prognozele din industria
auto indică o trecere abruptă
spre automobilul electric. Totuși, în
anul 2018, cota de piață a automobilelor electrice (EV) a fost în jur de
2%. Se prevede că în anul 2030 cota
de piață a EV noi, va fi de 50%. Bineînțeles, și în 2030, majoritatea parcului
auto va fi alcătuit tot din automobile
clasice, având în vedere livrările pe
piața din anii precedenți. Privind la
aceste evoluții, bateriile plumb acid
au încă piață pe următorii 20 ani. Dar
în același timp, noile baterii Li-ion,
care echipează EV, încep a fi cerute
tot mai mult de piața auto, având în
vedere multitudinea de proiecte EV
lansate de toate marile firme auto.

ROMBAT va continua să producă
baterii plumb acid, dar investește și
în baterii Li-ion, lucrându-se în momentul de față la montajul utilajelor
de fabricație celule Li-ion în fabrica
din București. Această fabrică va
produce 1.000.000 celule Li-ion, pe
două chimii, NMC și LFP. Sperăm
ca la începutul lunii februarie 2020,
fabrica din București să funcționeze
și în felul acesta să facem pasul în
fabricația de baterii Li-ion. Acesta va
fi doar începutul….

Ioan REPEDE,
Director General
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Proiecte derulate în
primele 6 luni ale anului 2019
clienți OEM și nu numai.
Proiectele derulate în această primă parte a anului au fost mai numeroase, iar în cele care urmează
vă voi enumera doar cele mai importante dintre ele.

Fiecare investiție realizată de
ROMBAT dovedește că firma investește în viitor. Prima parte a
anului 2019 este una aglomerată
din punct de vedere a punerii în
funcțiune de noi utilaje și sisteme
de producție care să ne îmbunătățească calitatea muncii și productivitatea, dar în același timp reprezintă și o provocare de a învăța

unor noi baterii de o calitate și performanță superioară EFB+C.
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pentru linia de asamblare baterii

etichetă. Toate acestea sunt nece-

nr.1 se vor transpune, în preajma

sare pentru a putea să devenim fur-

concediului de vară, și pentru linia

pacitatea 1, este proiectul de mo-

teriilor destinate pentru un impor-

dernizare a utilajului de producere

tant client OEM.

grătare (expander). Acest proiect
vară și are un rol determinant de a

de finalizare nr.1 din Capacitatea

uniformiza tipurile de grătare reali-

1, face parte din proiectele de

zate cu ajutorul expanderelor.

zare de anul trecut, dar care s-a
extins și în acest an. Astfel, mașina de pus dopuri automat, are ca
și principal scop automatizarea
procesului de înfiletare manuală a dopurilor, care va putea să
utilizeze toate dopurile folosite

suplimentară de a controla ca
dopurile să fie înfiletate suficient
pentru a elimina posibilele erori.
De asemenea, tot pe această linie

investiții sunt de bun augur și stau
la baza startului de producție a ba-

de pus dopuri automat pe linia

modernizare a liniilor de finali-

de asamblare baterii nr.2. Aceste

Un alt proiect, ce privește direct Ca-

se va derula în preajma vacanței de

Toate aceste noi linii de producție,

bateriilor, dar și în obținerea de noi

îmbunătățirile aduse anul trecut

ra de detecție prezentă, tip și poziție

Punerea în funcțiune a mașinii

Acest utilaj are posibilitatea

petitivitate pe piața de desfacere a

manta pentru tipărire cod și came-

tor german de autoturisme.

la bateriile fabricate în ROMBAT.

ducție, au rolul de a ne crea com-

Așadar, prin acest proiect, toate

baterii Inbatec 4.1 din Capacitatea

tehnici și procese de producție noi.

utilaje, respectiv sisteme de pro-

tomate de verificare înălțime poli.

pentru culegerea de date, impri-

nizor pentru un important producă-

de condiții necesare dezvoltării

Șef Ingineria Proceselor

capace și introducerea mașinii au-

se vor pune în funcțiune scanerele

Modernizarea modului de formare
1 a avut ca principal scop crearea

Darius Buna

de finalizare baterii, foarte curând

Pe rol, există și alte proiecte privind
schimbul de experiență cu colegii
noștri din grupul Metair. Aceste întâlniri cu colegii noștri din același
sector de activitate: calitate, dez-

Tot în prima parte a anului, a avut

voltare produs, producție grătare,

loc un nou proiect de moderniza-

pastare-maturizare plăci, asambla-

re, de această dată în Capacitatea

re baterii, formare-finalizare baterii

2, unde va fi modernizată linia de
asamblare baterii nr.2. Această
modernizare implică mai multe
schimbări: înlocuirea mașinii de împachetat cu una nouă, robotizarea
mașinii de sudat grupuri, detecta-

sunt binevenite și au ca scop standardizarea proceselor de fabricație
de baterii, rezolvarea problemelor
întâmpinate și prevenirea potențialelor incidente de calitate.

rea grupurilor inverse, adăugarea

Aceste proiecte vor răspunde

stației nr.2 de verificare la scurt

nevoilor continue de dezvoltare

circuit și verificare integritate sudu-

durabilă și în același timp vor

ră prin perete, adăugarea mașinii

ușura munca colegilor noștri din

automate de centrat poli și aplicare

producție.
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Cel de-al doilea proiect prezent
și care încă este în derulare este
extinderea spațiului pentru depozitare baterii prin construcția unei
hale metalice în acest scop.
Se urmărește extinderea spațiului
de depozitare baterii din următoarele considerente:
1. Reducerea consumurilor de

Adrian Kiss
Șef Fabrică
În primele 6 luni din anul 2019 la
Rebat se desfășoară 2 proiecte.
Primul proiect este Iso 50001,
proiect realizat și finalizat. Rebat
a primit certificarea în luna aprilie
2019, scopul acestei certificări
fiind optimizarea consumurilor

carburanți pentru transportul intern prin scurtarea distanței de
transport. Această nouă hală va fi
amplasată în imediata vecinătate
a instalației de prelucrare a acumulatorilor uzați.
2. Posibilitatea transportului rutier
al bateriilor în formă vrac, ceea ce
duce la optimizarea transportului,
cât și la reducerea riscurilor de po-

energetice.

luare accidentală.

Este cunoscut faptul că industria

Transportul de baterii uzate în

metalurgică neferoasă este o in-

bascule înseamnă mai puțini box

dustrie energofagă, dar datorită

paleți ce trebuie cumpărați.

investițiilor în tehnologie și echi-

Manipularea box paleților la Rebat

pamente noi care au fost derulate
la Copșa Mică, s-a reușit scăderea
spectaculoasă

a

consumurilor

energetice/ tona de produs finit.
Firma ROMBAT este foarte receptivă la noutățile care pot influența
îmbunătățirea calității mediului
înconjurător, emisiile de carbon
datorate obținerii energiei consumate în procesul tehnologic, re-

necesită stivuitoare, în timp ce la
transportul în bascule șoferul descarcă singur bascula.
Acest depozit va ajuta ROMBAT
să aibă un stoc mai bun și să îmbunătățească relația cu furnizorii
de baterii uzate care suferă uneori
din lipsa continuității în preluarea
bateriilor.

prezintă un factor important.
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Un interviu ALTFEL

Time
Cum vă simțiți în calitate de director?
După 10 ani de activitate în calitate de director Logistică, am
ajuns să simt această activitate ca pe ceva care face parte din
mine și mărturisesc că îmi place ceea ce fac.
Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați?
Deciziile cele mai grele vin atunci când trebuie făcut un
compromis între solicitările clienților și constrângerile din
producție.
Care este calitatea care vă definește?
Sinceritatea.
Cel mai mare eșec al dvs.? Ce ați învățat din asta?
Din fericire, nu pot să spun că am avut eșecuri majore, au fost
nereușite cauzate de greșeli atât la serviciu, cât și în viața
privată, greșeli pe care am căutat să mi le asum, chiar dacă
uneori acest lucru poate fi greu, iar mai apoi, să încerc să fac
să nu se mai repete.

Angela Lușcan
Director Logistică

Ce înseamnă ziua de mâine pentru dvs.?
Ziua de mâine este o iluzie pe care începem să o construim azi.

Ce puteți face mai bine decât oricine altcineva?
Să-mi fac datoria de mamă, soție și fiică pentru familia mea.

Cum vă simțiți în calitate de director?
Excelent!!! Cu 3 semne de exclamare după.☺

Ce schimbări ați observat pe parcursul anilor în care ați fost
dvs. în ROMBAT?
Sunt doar de puțin timp în ROMBAT, dar am avut ocazia să
văd și să coordonez o parte din schimbări. Și aici, mă refer la
noua identitate de marcă ROMBAT, noua gamă de produse și
încă un lucru foarte important, îmbunătățirea percepției clienților noștri vis-a-vis de marca și produsele ROMBAT. În afara
domeniului meu, sunt multiplele investiții la nivel de fabricație
care ne-au permis îmbunătățirea produselor noastre.

Cel mai mare eșec al dvs.? Ce ați învățat din asta?
Indiferent de tipul de business în care am activat, cel mai mare
eșec pe care l-am avut a fost acela de a pierde clienți. Fiind
un comerciant nativ, dar fiind și crescut/școlit într-o „cultură
client”, am învățat că „fără client nu există business”.
Ce pasiune aveți, dar nu ați avut ocazia să o dezvoltați?
Fotbalul.
Ce înseamnă ziua de mâine pentru dvs.?
Bucurie, fericire și șansa de a fi mai bun.

Cum credeți că sunteți perceput de angajați?
Ups....sincer, nu știu exact cum sunt perceput în realitate, dar
ce știu este că, colegilor mei le-a fost o idee cam greu să se
acomodeze cu stilul meu.
Cea mai frumoasă amintire trăită în ROMBAT?
Logo-ul nou de pe clădire! Este elementul care îmi arată că
munca mea nu a fost în van. ☺

Ce atuuri ar trebui să aibă un director?
Multe!!! Tot cu 3 semne de exclamare! Dar, înainte de toate,
viziune.

Ce puteți face mai bine decât oricine altcineva?
Multe!!! Tot cu 3 semne de exclamare! Dar, înainte de toate și
probabil elementul care mă diferențiază clar, este strategia și
viziunea.

Cum vă simțiți în calitate de director?
În general, mă simt bine oriunde sunt, în orice situație, pentru
că nu las situațiile exterioare să îmi definească starea interioară. Starea mea interioară este un privilegiu pe care nu îl
acord nimănui; aici am putere de decizie deplină.

Ce atuuri ar trebui să aibă un director?
Să aibă o viziune generală clară asupra domeniului pe care îl
conduce, să comunice foarte bine cu cei pe care îi conduce
(leadership), să fie corect și cinstit, să insufle elan și siguranță
colegilor.

Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați?
Nu îmi aduc aminte de o decizie foarte dificilă. Când nu știu
ce decizie să iau, cer date suplimentare și folosesc experiența
colegilor. Deciziile devin grele când le iei de unul singur. Cel
mai important lucru este să îți alegi sfetnicii potriviți.

Ce schimbări ați observat pe parcursul anilor în care ați fost
dvs. în ROMBAT?
Schimbările sunt atât de mari încât nu pot fi descrise în cuvinte. Cred că, pe lângă evoluția tehnologică produsă de automatizare, ar trebui menționată o modificare extraordinar de mare
a condițiilor de muncă și a protecției mediului care la începuturi nici nu erau luate în seamă. Dar probabil că cea mai mare
schimbare s-a produs și se produce încă în mentalitate.

Care este calitatea care vă definește?
Capacitatea de a învăța din fiecare experiență câte ceva, și de
a aborda cu curaj orice domeniu nou, dacă situația o impune.
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Cum credeți că sunteți percepută de angajați?
Mi-aș dori să fiu percepută ca un sprijin pentru rezolvarea în
echipă a problemelor operaționale dificile, făcând în acest
sens mai ușoară presiunea termenelor limită specifică activităților logistice.
Cea mai frumoasă amintire trăită în ROMBAT?
Cele mai frumoase amintiri legate de ROMBAT, sunt cele în
care am interacționat în diverse întâlniri informale, care ne-au
permis să ne cunoaștem unii pe alții și din alte perspective
decât cele care rezultă din sfera mediului zilnic de lucru.

Care este calitatea care vă definește?
Ambiția.

Eugen Ilea
Director Tehnic

Ce schimbări ați observat pe parcursul anilor în care ați fost
dvs. în ROMBAT?
În cei peste 20 de ani, de când activez în cadrul ROMBAT, am
fost părtașă la evoluția ROMBAT, în toate aspectele ei - investiții, mediu de lucru, instrumente de lucru, resurse și nu în
ultimul rând chiar schimbări de cultură organizațională.

Ce pasiune aveți, dar nu ați avut ocazia să o dezvoltați?
Când eram adolescentă mi-am dorit foarte mult să învăț să
cânt la pian. A rămas un vis neîmplinit, dar am avut însă ocazia
să învăț să cânt la acordeon.

Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați?
Cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau în întreaga mea
activitate profesională a fost cea când a trebuit să concediez
pe cineva.

Eduard Croitoru
Director Marketing

Ce atuuri ar trebui să aibă un director?
Trebuie să aibă expertiza în domeniul în care activează, să
dea dovadă de tenacitate, spirit organizatoric, creativitate, să
mențină un nivel de energie pozitivă în echipă și nu în ultimul
rând, cred că trebuie să aibă caracter.

Cel mai mare eșec al dvs.? Ce ați învățat din asta?
Nu judec evenimentele vieții mele în termeni de eșec sau succes. Asta ar însemna să fiu veșnic proiectat în viitor sau trecut
și să fiu mereu stresat sau nefericit. Îmi place să trăiesc fiecare clipă ca și când ar fi ultima. Viitorul nu este sub controlul
meu și de aceea nu mă preocupă. Dacă pot învăța ceva din
ceea ce se petrece acum, orice eveniment devine acceptabil
și binevenit, așa cum este în clipa aceea.
Ce pasiune aveți, dar nu ați avut ocazia să o dezvoltați?
Astrofizica și teoria câmpurilor. Am pierdut-o însă pe parcurs.
Ce înseamnă ziua de mâine pentru dvs.?
O să văd când va veni.

Cum credeți că sunteți perceput de angajați?
Ca un coleg cu care se poate colabora.
Cea mai frumoasă amintire trăită în ROMBAT?
V-am mai spus că nu ceea ce se petrece în exterior dictează
starea mea interioară. Acesta este un privilegiu pe care îl păstrez pentru mine. Clipele mele sunt din ce în ce mai fericite,
dar nu depind de ROMBAT sau altceva.
Ce puteți face mai bine decât oricine altcineva?
Nu mi-am pus niciodată această problemă. Nu doresc să fiu
deosebit în niciun fel. Ceea ce îmi doresc este ca ceea ce văd
în mine să regăsesc și în ceilalți, adică tocmai opusul la a fi
special în vreun fel.

Time

ROMBAT Interview
Cum vă simțiți în calitate de director?
La fel ca și atunci când nu eram pe această poziție, diferența
este că simți pe umeri responsabilitatea.
Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați?
Au fost mai multe. Greu de făcut ierarhie. Cele mai grele au
fost cele de mediu și sănătate și securitate la Rebat.
Care este calitatea care vă definește?
Perseverența.

Ce atuuri ar trebui să aibă un director?
Să fie organizat și disciplinat cu el însuși în primul rând.
Ce schimbări ați observat pe parcursul anilor în care ați fost
dvs. în ROMBAT?
Sunt multe. Aici e nevoie de multe pagini. Evoluții pozitive în
toate domeniile începând de la birouri. Când am venit aici în
1979, scoteam cu targa molozul din această clădire.

Cel mai mare eșec al dvs.? Ce ați învățat din asta?
Nu am reușit reduceri de prețuri în 2019 la principalele materii prime. Am învățat că uneori trebuie să accepți și asta
când mediul economic mondial este de așa natură.

Cum credeți că sunteți percepută de angajați?
Eu cred că bine. Îi respect și încerc să ajut acolo unde mă
pricep, dar de cele mai multe ori, mă ajută ei.

Ce pasiune aveți, dar nu ați avut ocazia să o dezvoltați?
Sportul. Îl fac doar din când în când.

Cea mai frumoasă amintire trăită în ROMBAT?
Multe. Satisfacția unui contract bine negociat.

Ce înseamnă ziua de mâine pentru dvs.?
O nouă provocare.

Ce puteți face mai bine decât oricine altcineva?
Insistența.

Cum vă simțiți în calitate de director?
Viața de director nu este ușoară. Exigențele clienților sunt tot
mai ridicate în timp ce piața concurențială te obligă la costuri
reduse, în consecință obiectivele sunt tot mai provocatoare și
responsabilitățile tot mai mari.

ca în echipă. Trebuie să comunici bine cu echipa, să menții
relații amicale între membrii echipei, să fii imparțial și să motivezi echipa pentru realizarea obiectivelor.

Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați?
Cu mult timp în urmă am plecat din fabrică pentru a lucra în
cercetare la noua inființată ICPE Bistrița. A fost o decizie dificilă de a schimba locul de muncă, dar din fericire nu a fost
definitivă. După o perioadă de timp am revenit în ROMBAT.
Care este calitatea care vă definește?
Sunt o persoană de acțiune, îmi place să rezolv lucrurile, nu
să le complic.
Cel mai mare eșec al dvs.? Ce ați învățat din asta?
Standardele de calitate sunt tot mai ridicate și nu sunt deloc
ușor de implementat. Ca urmare, s-a întâmplat să nu trecem
un audit de proces făcut de un client OEM. Ce am făcut? Ne-am
pregătit mai bine, nu ne-am bazat pe noroc și evident, ulterior,
am reușit să-l trecem cu succes.
Ce pasiune aveți, dar nu ați avut ocazia să o dezvoltați?
Îmi place domeniul IT. Nu s-a ivit oportunitatea pentru mine,
dar s-a transmis pasiunea în familie , fiica mea lucreaza în IT.
Ce înseamnă ziua de mâine pentru dvs.?
Ziua de mâine înseamnă pentru mine un pas în față pe drumul
plin de provocări pe care ROMBAT a decis să meargă.
Ce atuuri ar trebui să aibă un director?
În situația în care mă aflu, cred că este foarte importantă munCum vă simțiți în calitate de director?
Responsabil, pentru toate deciziile luate pentru mine sau colegii mei în vederea realizării obiectivelor.
Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați?
Cele mai mari modificări sau transformări din ROMBAT s-au
făcut și cu contribuția mea și în consecință, deciziile nu au
fost ușoare. O parte importantă din modificări și transformări
s-au produs în perioada de vacanță și toate deciziile mi-au
aparținut nefiind puține sau ușoare.
Care este calitatea care vă definește?
Aș vrea să cred că perseverența și spiritul de sacrificiu.
Cel mai mare eșec al dvs.? Ce ați învățat din asta?
Eșecurile mele ar fi fost și eșecurile ROMBATului, dar cum
deciziile se iau într-un colectiv larg și complex, este exclus un
eșec important, demn de a fi scos în evidență.
Ce pasiune aveți, dar nu ați avut ocazia să o dezvoltați?
Mi-ar fi plăcut să fiu arhitect sau să lucrez în administrația
unui oraș.
Ce înseamnă ziua de mâine pentru dvs.?
Probabil că, o nouă provocare, o nouă fabrică, o nouă transformare, o nouă modernizare și sper, o bucurie a succesului.
Ce atuuri ar trebui să aibă un director?
Competență, integritate, viziune, entuziasm, bun comunicator,
abilitate de a delega sarcini, perseverență.

Emilia Neagoș
Director Cumpărări

Ce schimbări ați observat pe parcursul anilor în care ați fost
dvs. în ROMBAT?
Am participat personal la fabricarea primei baterii în ROMBAT
(fost Acumulatorul Bistrița) în anul 1980. Față de acea perioadă, schimbările sunt enorme pe toate planurile (tehnologice,
calitate, productivitate, cultură organizațională). S-a trecut de
la operații care se făceau manual la linii de producție automatizate. Toate procesele de producție au fost modernizate
și activitatea de modernizare continuă, și în momentul de față
fiind singura cale de a menține ROMBATul în elita fabricilor de
baterii din Europa.
Cum credeți că sunteți perceput de angajați?
Cred că sunt perceput de angajați așa cum m-am descris: o
persoană de acțiune, cu experiență, decisă să rezolve cât mai
multe probleme.
Cea mai frumoasă amintire trăită în ROMBAT?
Una dintre cele mai frumoase amintiri trăită în ROMBAT este
momentul deschiderii oficiale, în septembrie 2013, a Capacității 3, o fabrică nouă, modernă, proiectată să poată fabrica
inclusiv noile tipuri de baterii AGM folosite la mașinile cu tehnologie Start-Stop. A fost o zi festivă, plină de emoție, la care au
participat multe oficialități inclusiv Primul Ministru al României.
Ce puteți face mai bine decât oricine altcineva?
Nu cred că am asemenea atuuri. În schimb, experiența de 23 de
ani de când sunt Director de producție poate intra în discuție.

Gelu Filipoiu
Director Producție

Ce schimbări ați observat pe parcursul anilor în care ați fost
dvs. în ROMBAT?
Multe, foarte multe. Am venit în ROMBAT în 1983 de la o firmă renumită din Reșita și diferența față de Acumulatorul (cum
se numea atunci), era foarte mare, dar eu și colegii de atunci
sufeream de entuziasm. Am început prin a cunoaște oamenii
și noua întreprindere, iar prima constatare a fost că toată lumea sau aproape toată lumea, purta cizme de cauciuc, inclusiv
doamnele și domnișoarele, pentru că în secțiile de producție
și pe căile de acces era mult de lucru. Am trecut repede peste
acest lucru pentru că eram tineri și entuziaști mai ales că perioada de acomodare a fost foarte scurtă și am fost implicați
imediat în activitatea întreprinderii.
Cum credeți că sunteți perceput de angajați?
Aș vrea să cred că sunt perceput ca un coleg care are alte
atribuții.
Cea mai frumoasă amintire trăită în ROMBAT?
Am multe amintiri frumoase în ROMBAT și mi-e greu să aleg
una singură, dar aș putea să merg pe implementarea proiectelor cu finanțare euro-guvernamentale.
Ce puteți face mai bine decât oricine altcineva?
Nu cred că ar fi bine pentru ROMBAT ca oricine altcineva să
nu poată face ce fac eu, dar cred că spiritul meu de sacrificiu
și de bun organizator au dus la îndeplinirea obiectivelor.

Marcel Pârvu
Director Dezvoltare
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FBU – implicare în
fabricarea bateriilor
Compartimentul FBU – ROMBAT

(FABRICAȚIE BANDĂ ȘI

Gestionând primele procese de producție prin transforma-

UTILITĂȚI) nu reprezintă doar o prescurtare a unei activități,

rea celei mai mari părți din materia primă de Pb în semifa-

ci este o echipă dinamică care activează atât în cadrul sec-

bricate, prin prezența în procesul de producere a plăcilor și

ției cât și pe întregul proces de fabricație, urmărind continu-

de asemenea, prin furnizarea electrolitului la finalizarea ba-

itatea și calitatea semifabricatelor și a serviciilor furnizate,

teriilor, FBU este prezent în toate capacitățile de producție.

fiind în permanentă legatură cu personalul responsabil de
procesele deservite.
Domeniile în care FBU își aduce aportul în cadrul procesului
de fabricație a bateriilor sunt importante pentru producerea
bateriilor și pentru mediul înconjurător, și acestea sunt:
Producție: Laminare bandă de Pb și turnarea gravitațională
și continuă a grătarelor de Pb;
Utilități: Producerea apei demineralizate, diluarea acidului
sulfuric și livrarea electrolitului necesar;
Mediu: Neutralizarea și preepurarea apelor acide și plumboase;

și anume:
Producția de grătare 56 mil buc, banda laminată 9.3 mil ml,
iar pentru producerea acestora s-au procesat 8828 t de Pb.
Pentru producerea electrolitului necesar producției au intrat în proces 4529 t acid sulfuric.
Toate acestea au putut fi realizate datorită unei echipe de
operatori care au răspuns ireproșabil cerințelor mele și ale
firmei, prin seriozitate și dăruire profesională, motiv pentru
care sunt mândru de ei și le MULȚUMESC.
Eu, ca șef al secției FBU, privind procesul de fabricație al
bateriilor auto ca pe un organism viu, (comparație care îmi

Suplimentar, doresc să precizez, că în cadrul atelierului Uti-

place), consider că procesele gestionate de echipa mea

lități există și activități adiacente, instalații care au ca scop

sunt asemănătoare cu cele ale unei inimi. Oricine știe că,

recuperarea și gestionarea apei pentru întreaga fabrică,
precum și un punct de lucru care asigură pregătirea ingredienților pentru procesele de pastare din toate capacitățile
de producție.
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Doresc să amintesc câteva dintre realizările din anul 2018

pentru ca un organism să funcționeze bine, are nevoie de o
inimă sănătoasă și ne pare firesc să fie așa, fără să îi dăm
prea mare importanță, dar ne aducem aminte de ea doar
când începe să ne dea palpitații.
Ing.Gabriel Hîruță

Time

ROMBAT Team

Contribuția mea
În momentul în care am bateria în mână verific
polaritatea, număr plăcile dacă corespund cu
numărul de plăci pentru bateria programată,
verific standul de scurtcircuit prin scoaterea
unui separator de pe placa pozitivă, aceasta
în contact cu placa negativă trebuie să facă
scurt și bateria trebuie rejectată afară.

Mă numesc Bîrsan Paul și iată cu ce am
contribuit eu la realizarea bateriei ROMBAT.
Sunt operator linia automată nr.2 montaj, Capacitate 1, responsabil cu verificarea scurturilor și sudarea, termosudarea, verificarea și
pansonarea bateriilor ROMBAT.
Sunt în ROMBAT de 11 ani și aici am acumulat experiență în ceea ce privește fabricația
bateriilor auto. La această experiență mi-au
fost alături atât șefii cât și tehnologii, mecanicii, dar și colegii cu care alcătuim familia
ROMBAT.

Urmează aparatul de sudat grupuri unde verific centrarea petei pe o baterie fără curent.
Diametrul petei trebuie să fie pe centru. Dacă
aceasta corespunde, pornim mașina de sudat grupuri cu curent. Pun capacul pe baterie,
aceasta trebuie să corespundă tipului de baterie programată, aceasta intră la mașina de
termosudare unde un dispozitiv preia capacul
de pe baterie, acesta vine lipit de monobloc și
merge pe bandă mai departe până la dispozitivul unde se fac bornele manual. După ce
bornele sunt făcute, bateria intră la dispozitivele de etanșare unde se verifică la o presiune
de 308 mbari timp de 20 de secunde. Aceasta
nu trebuie să scadă sub 300 mbari, după care
vine un aparat de pansonare, apoi robotul care
le paletizează și bateria pleacă mai departe.

Utilajul pe care lucrez este L.A 2 unde se
fac bateriile mari. Acest utilaj are mai multe
funcții: prima ar fi verificarea la scurtcircuit a
grupurilor care vin de la TBS băgate în monobloc, dacă au scurt, pe urmă vine mașina de
sudat prin perete unde puntea pozitivă vine
sudată de puntea negativă, apoi termosudura unde se lipește capacul de monobloc, urmată de locul unde se fac bornele manual și
postul de etanșeitate care arată dacă bateria
este etanșă.
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Alex
Filip
a început sezonul
competițional cu o
victorie în Rally
Antibes Côte d'Azur

Î

mpreună cu Bogdan Iancu, copilotul său, Alex Filip s-a impus la categoria TER2WD și începe cu dreptul un sezon în care și-a propus săși apere titlul cucerit anul trecut în competiția europeană la categoria
mașinilor cu tracțiune pe două roți.
„Mi-am dorit de foarte multă vreme să particip la o etapă de raliu din
Franța pentru că majoritatea partenerilor noștri sunt companii franceze
Orange, Renault, Michelin, ALD și Isostar, iar ROMBAT este foarte prezent pe piața din Franța, echipând numeroase modele ale constructorilor francezi, așa că am un stimulent în plus pentru a obține un rezultat
bun. Rally Antibes Côte d'Azur este unul dintre cele mai spectaculoase
raliuri pe asfalt din Campionatul Franței și știam că va fi o etapă dificilă
pentru noi, cu drumuri total atipice față de cele pe care mai concurasem, cu un asfalt diferit, mult mai aderent și consumator de pneuri”, a
spus Alex Filip, înaintea startului.
„Condițiile meteo de pe munte au făcut și mai provocatoare aventura
noastră. La asta s-a adăugat și o problemă tehnică. Cu vreo 4 – 5 kilometri înainte de finalul specialei a cincea am simțit că nu mă mai pot
baza pe frână. Etrierul stanga față s-a fisurat și am rămas fără lichid.
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Nu s-a pus niciodată problema să abandonăm așa că am continuat
raliul, asumandu-ne riscurile aferente. Pe PS6, cu o lungime de 23 de
kilometri, am mers doar cu frâna de mână pe o ploaie torențială, iar la
final am mai avut încă 50 de kilometri de parcurs pe sectorul de legătură. Chiar dacă am pierdut timp, totul s-a terminat cu bine.” a continuat
Alex Filip, la finalul primei zile din Rally Antibes Côte d'Azur.
Și în ziua a doua a plouat torențial pe parcursul celorlalte 6 probe speciale din program, dar după peste 211 kilometri parcurși, Alex Filip și
Bogdan Iancu au terminat pe prima poziție în TER2WD și pe locul 3 la
categoria R3.
„Mă bucur că am reușit să termin pe podium cu modelul Renault Clio
R3T și că ne întoarcem acasă cu maximum de puncte în lupta pentru
un nou titlu în TER 2WD. Următoarea etapă din TER la care vom
participa va fi Transilvania Rally, dar până atunci încerc să
găsesc resursele necesare pentru a lua startul
și la etapa din Belgia”, a mai adăugat
Alex Filip.

Time

ROMBAT News

ROMBAT a participat la ATBS SIBIU
„Evenimentul ATBS Sibiu a fost
un succes din toate punctele de
vedere. Încă de la primele ore ale
dimineții ne-am bucurat de vizita
la standul ROMBAT, a partenerilor noștri și ai Auto Total. Am avut
surpriza să discut cu persoane
venite de la 300 km depărtare de
Sibiu. Majoritatea clienților au lăudat calitatea bateriilor ROMBAT
și au punctat că le recomandă cu
încredere.
Cele 2 campanii organizate la stand, „Câștigă o baterie la fiecare 2 ore”
și „Bicicleta electrică-cadou”, au fost foarte apreciate de vizitatori. Îi
felicit pe Partenerii noștri de la Auto Total pentru organizare și aștept
cu interes ATBS București care va fi cu siguranță, așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, un eveniment important al pieței auto din România.”
CRISTI DUMITRU,
Manager de Zonă
„Standul ROMBAT a fost un punct

Câștigătorii tombolei ROMBAT în cadrul ATBS
Pe 16 martie, ROMBAT a participat la Auto Total Business Show
Sibiu, alături de cei mai importanți producători și furnizori de piese
auto de pe piața națională și internațională.
Ca de fiecare dată, a fost o experiență unică, am interacționat cu furnizori, producători și vizitatori ai târgului. Pe durata evenimentului,
ROMBAT a oferit prin tragere la sorți, o baterie PREMIER la fiecare 2h.
Pe scurt, evenimentul a însemnat:
• Peste 3.200 de vizitatori
• 60 de producători de piese auto și echipamente de service
• Conferințe tematice și workshop-uri
• Discount-uri unice și pachete promoționale în exclusivitate
• Training-uri și demonstrații tehnice precum și concursuri
• Brand-uri exclusive
• Noi tehnologii prezentate în premieră

de reper important în cadrul
ATBS Sibiu 2019. Numărul mare
de vizitatori a confirmat din nou
povestea de succes a bateriilor ROMBAT. Am avut ocazia să
interacționez atât cu cei care comercializează bateriile ROMBAT,
cu utilizatorii finali, cât și cu potențiali clienți, aceștia arătând un
interes deosebit pentru gama de
baterii Start & Stop. Felicitări organizatorilor și așteptăm cu interes
o nouă provocare.”

COSMIN MUNTEANU,
Manager de Zonă

Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră!
Felicitări Ad Auto Total pentru încă un eveniment organizat impecabil.
În curând revenim cu informații despre următoarele ediții ATBS din
țară!

Clienți mulțumiți
„Kilometri și ani parcurși alături de ROMBAT”
„La 04.12.2008 am cumpărat un Logan de la reprezentanța Dacia
Militari. Astăzi când scriu, pe mașină am aceeași baterie. Undeva pe
la 5 ani și apoi pe la 7, am mai pus puțină apă distilată. Mașina are
acum 73500 km. Și la două săptămâni de staționare când o pornesc
pleacă din prima cheie care este foarte scurtă. Când va "deceda"
tot de la ROMBAT voi pune pe mașină. Buni meseriași!!! Mi-a facut
plăcere să vă dau această informație.

Constantin Cârstea – București – 11 ani
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Cu ce mă mândresc eu?
OVIDIU BĂLAJ

Din punct de vedere profesional, mă mândresc cu mine. 😊

BOGDAN MILĂȘAN

Personal, mândria mea constă în faptul că ROMBAT mi-a oferit șansa să
„DEMONSTREZ”, iar dacă am reușit, sunt cu atât mai mult „MÂNDRU”. Pe
lângă toate acestea, mai sunt mândru de faptul că am întâlnit colegi devotați
și bucuroși să lucrăm împreună, respectuoși și sinceri în majoritatea cazurilor. #ȘÎEU... RESPECT ROMBAT. 😉

IONELA POP FETTI

Mă mândresc cu faptul că am ocazia să particip la construirea unui BRAND
de renume și să observ cum i se conturează imaginea pe tot mai multe piețe.

CIPRIAN FLORE

Din punct de vedere profesional, sunt mândru deoarece contribui la producerea bateriilor OEM (Original Equipment Manufacturing).

IULIA DOBOCAN

Eu mă mândresc cu faptul că am reușit să obțin o locație și o față nouă a Zilei
ROMBAT. De asemenea, mă mândresc cu faptul că am cei mai de seamă
colegi. 😊

ANKIDIM ZINVELI

Eu mă mândresc cu faptul că mi s-a oferit credit să fiu speacker în cadrul celei
mai mari conferințe naționale ROMBAT la care au participat reprezentanții
service-urilor partenere, specialiștii de service și distribuitorii. A fost o
experiență inedită pentru mine să țin un speech în fața atâtor specialiști în
service și vânzări și pot să spun fără lipsă de modestie că m-am descurcat
destul de bine.

MAIA BÂRSAN

Mă mândresc cu faptul că am făcut cele mai multe VL01n din ROMBAT. 😊

FLORIN MOLDOVAN

Ținând cont că am puțin timp de când sunt angajat ROMBAT, mă mândresc
cu faptul că fac parte dintr-o echipă de oameni care încearcă tot timpul să
perfecționeze, dar în același timp să simplifice munca. 😊

PETRONELA IOURAȘ

Modestia mă caracterizează. Mândria e un păcat!

FLAVIU DANIEL CIRA

Pot spune că pe plan profesional mă mândresc cu avansarea de la funcția de
operator la cea de inginer.

RADU DRĂGUȘ

Azi, acum, pentru mine sună „un pic a bilanț”….Aproape 26 de ani…de
ROMBAT! Nu-i rău! Au fost perioade bune, perioade mai puțin bune (cu un
raport de echilibru, totuși); mă bucur că am reușit să trec de fiecare dată
peste toate încercările (profesionale!) cu bine. „Cu ce mă mândresc eu”
azi? Păi, destul de greu de răspuns la o astfel de întrebare! (și cu risc mare
de a pica în zona clișeului…).
(Cred că) mă mândresc că încă sunt ROMBAT-ist; (cred că) mă mândresc
că fac parte dintr-un colectiv bine conturat; (cred că) mă mândresc când
reușesc să fac față în mod competent la cerințele postului.
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GABRIEL HÎRUȚĂ

Time
Satisfacția și cu siguranță mândria mea profesională provine din faptul că, am fost și sunt
capabil să asigur continuitatea, dezvoltarea și perfecționarea secției pe care o manageriez.
Ori de câte ori depășesc un obstacol apărut în plan profesional și indiferent de efortul pe
care îl depun, mă simt mulțumit și îmi zic: ,,Cu siguranță așa se simte satisfacția muncii!”

Doresc să amintesc doar câteva dintre realizările cu care mă pot mândri din punct de vedere
profesional:
1. De la preluarea activității de cumpărare a bateriilor uzate din import, am crescut cantitatea
de baterii uzate importate cu 60%.
2. Am dezvoltat portofoliul de furnizori de baterii uzate din extern ai ROMBAT, de la 3
furnizori în momentul sosirii mele la 9 furnizori stabili.
3. Implementarea transporturilor vrac de baterii uzate. Această îmbunătățire a adus
economii importante de timp, bani și resurse, inclusiv cele umane la ROMBAT și Rebat.
4. Am adus îmbunătățiri departamentului Cumpărări, dintre care menționez câteva dintre
cele mai importante:

ALEXANDRU SZABO

• Comunicare cu furnizorii de baterii uzate din intern: Implementarea informării
săptămânale a furnizoriilor referitor la prețul bateriilor uzate via SMS.
• Evaluarea furnizorilor: Îmbunătățirea modului de urmărire a furnizorilor și nivelului
de aptitudine al acestora prin crearea unui fișier Excell în care se urmărește evoluția
fiecăruia în parte.
• Neconformități: Îmbunătățirea fișierului de urmărire a neconformităților și
implementarea utilizării unui nou formular 8D precum și punerea la dispoziția furnizorilor
ghidul de completare al acestuia.
Pe scurt, sunt mândru că am contribuit la succesul ROMBAT și că am avut posibilitatea să
îmi las „amprenta” personală prin îmbunătățirile implementate pe sistemul de cumpărare
al fabricii.
Mi-e greu să spun care e cea mai mare realizare din câte am avut. Parcă mi se par toate mari
sau mici …dar plecând de la catedră, am avut satisfacția ca elevii pe care i-am coordonat
să fie olimpici, atunci am fost mândru, de acea experiență și de elevii coordonați de mine!

Tot o provocare este faptul că îmi dovedesc că pot, doresc să spun că nimic nu se obține
peste noapte, fără să dăruiești, fără implicare, motivație și corectitudine.

CRISTIAN IONAȘC

EUGEN ZAMFIR

Am ajuns în acest moment minunat din punct de vedere profesional prin muncă, implicare,
dăruire și pasiune în ceea ce fac. Tot aici aș putea continua cu munca susținută în echipă. Nu
îmi arog merite, am susținut și voi susține întotdeauna, munca în echipă aduce satisfacții.
Mă înclin în fața performanței și a profesionalismului indiferent de domeniu, respect enorm
pe cei care fac ceea ce eu nu pot din punct de vedere profesional. Meritele se datorează și
celor mai importanți oameni din viața mea, părinții de la care am primit o educație solidă și
prietenilor apropiați. Se spune că ești media celor 5 persoane din viața ta cu care îți petreci
70% din timp. Caută oameni care au avut și au succes în domeniul care te pasionează, de
la care ai ce învăța, stai în preajma lor, ascultă-i, învață și fă ceea ce fac ei (asta dacă poți)!
Iar succesul nu va întârzia să apară.

Mă mândresc cu faptul că am oportunitatea să lucrez într-o companie de prestigiu și
cu un nume sonor în România, care investește în formarea și educația profesională a
angajaților săi și în același timp oferă și oportunitatea de a evolua pe plan profesional.
De exemplu, în cazul meu pot spune că am acumulat foarte multe cunoștințe în domeniul
ingineriei mecanice de aproximativ 1 an și 7 luni de când sunt angajat ROMBAT. Acest fapt
se datorează și colectivului, deoarece am învățat foarte multe de la colegii mei care sunt
întotdeauna dispuși să împărtășească din experiența lor.
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Managementul Talentelor – proiect derulat
în cadrul ROMBAT SA
organizaţionale în ceea ce priveşte talentele, descoperirea talentelor potrivite, atragerea şi menţinerea
lor în cadrul organizaţiei şi se extinde apoi prin etapele
de formare, training şi dezvoltare profesională
şi personală continuă, evaluarea performanţei şi
construirea planului de carieră. Totul se întâmplă
cu respectarea unor principii de bază: angajarea
omului potrivit la locul potrivit, respectarea angajamentelor, recunoaşterea şi recompensarea meritelor, oferirea unui mediu de lucru pozitiv şi crearea
oportunităţilor de creştere profesională.
În cadrul ROMBAT SA, proiectul a fost demarat de către Departamentul Resurse Umane în luna
septembrie a anului trecut şi este în derulare, fiind
finalizată etapa de analiză pentru Direcţiile Marketing,
Cumpărări și Tehnică – personal TESA.
În ceea ce mă priveşte, ca persoană direct
implicată şi responsabilă, proiectul Managementul
Talentelor este o experienţă care mă îmbogăţeşte la
nivel profesional prin cumulul de informaţii tehnice
Un concept apărut şi promovat în marile compa-

cu care vin în contact, prin faptul că îmi dă şansa de

nii occidentale, Managementul Talentelor reprezintă

a-mi face o imagine de ansamblu a felului în care

un

gestionarea

funcţionează concret fiecare departament, dar şi

resurselor umane, deoarece cunoştințele, abilitățile,

de detaliu prin interacţiunile directe şi personale

calificările şi potențialul angajaţilor reprezintă cel

cu fiecare dintre colegi cărora le mulţumesc pentru

mai valoros capital al oricărei organizații.

deschiderea manifestată în a răspunde diverselor

segment

foarte

important

în

„Talentul" nu face referire la o personalitate
artistică şi nu este un concept legat de industria de

Totodată, nutresc speranţa că la rândul meu,

entertainment, ci defineşte un profesionist de top,

prin expertiza pe care o am în acest segment al

indiferent de domeniu sau specializare. Altfel spus,

resurselor umane, să contribui oricât de puţin la

„Talentul" este fiecare angajat care creează valoare în

conştientizarea şi recunoaşterea valorii personale

organizaţia în care munceşte şi ale cărui competenţe

a fiecăruia dintre colegi, la conturarea şi creşterea

sunt indispensabile succesului acelei companii.

unei culturi organizaţionale a excelenţei bazate pe

Vă întrebaţi probabil ce presupune conceptul de
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solicitări venite din partea mea.

valorificarea talentului.

Managementul Talentelor. Este vorba de un proces

CRISTINA BUTA,

complex care porneşte de la analiza necesităţilor

Analist Resurse Umane
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Ce mai gătesc ROMBAT-iștii
Supă cremă bostan plăcintar
Ingrediente
•
o bucată potrivită de bostan plăcintar
•
sare mare,
•
5-6 căței de usturoi,
•
piper,
•
50g unt,
•
puțin ulei de măsline,
•
1-2 lingurițe pătrunjel
•
½ păstârnac
•
1 morcov mic spre mediu
•
1 ceapă mică
•
1 cartof dulce (opțional)
•
amestec de legume deshidratate (opțional).
Preparare
Legumele se curăță și se spală foarte bine, după care se
porționează în bucăți mărișoare. Usturoiul se desprinde de
căpățână și se spală (însă se lasă în pielița tare cât timp stă în
cuptor la copt).
Bostanul se spală foarte bine, se înlătură semințele și se taie
în bucățele mărișoare (atenție, a nu se îndepărta coaja, pentru
că aceasta dă o aromă mai interesantă). Se pun toate într-un
lighean încăpător și se adaugă untul cu uleiul de măsline, sarea,
piperul, pătrunjelul mărunțit și mixul de legume deshidratate și
se amestecă foarte bine.
Se așează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se dă la
cuptorul încins la 180 de grade cu ventilator, sau 200 de grade

fără ventilator pentru aprox. 30-45 de minute, până ce se înmoaie legumele, se întrepătrund aromele și lasă puțină apă.
Se scot de la cuptor, și se adaugă în apă (apa să le acopere doar), aflată la punctul de fierbere, pentru alte 15-20
de minute. După ce acestea au fiert, se „pescuiesc” căteii
de usturoi, se scot din pielița tare și se adaugă la supă. Se
separă un bol de apă din fiertură și se mixează conținutul,
până ajunge pastă. Se mai adaugă apă la nevoie, din bolul
menționat anterior, până ajunge la consistența dorită, după
care se trece totul prin sită.
Conținutul rămas se asezonează cu sare și piper dacă mai
e cazul.
Ar trebui să aibă un gust dulciu, puțin sărat și puțin picant.
Poftă bună!
Mihai German

Cheesecake
Ingrediente
- 400gr biscuiți măcinați
- 200 gr unt topit
Aceste două ingrediente se amestecă și se bagă la
cuptor la 170 grade timp de 10 minute.
Crema
Se amestecă : 500 gr brânză de vaci cu 4 ouă întregi și
200 gr smântână + 200 gr zahăr pudră.
Crema se așează peste blatul de biscuiți și se introduce
la cuptor, la 150 de grade, timp de 50 minute, sau până este
prăjitura gata.
Se lasă la răcit și apoi se ornează cu topping de fructe,
pe alese.
Vecina Etaj 2
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Istoria automobilelor
Dacia

ROMBAT News
Dacia a mai produs şi un model de dubă numit D6, copie a modelului Renault
Estafette. După 1980, Dacia încearcă să producă un model pentru oraş, acest model
se numea Dacia 500 sau Lăstun şi era produsă la Timişoara. Echipată cu un motor de 499 cmc cu 22 cp și cu un consum de 3,3 l /100 km. Modelul este scos din
fabricaţie după 1989 datorită problemelor de calitate şi preţului ridicat. Tot în anii ’80,

În anii ’60 pentru regimul comunist din România a devenit o prioritate constru-

Dacia a mai produs modelul 2000. Acest model era produs special pentru elita PCR

irea unui automobil național așa cum se întâmpla și în celelalte țări ale blocului estic.

şi era disponibil în negru sau albastru închis, producţia acestuia fiind, de asemenea,

Pentru a reduce timpul între proiectare şi lansarea în producţie de serie a unui auto-

limitată. La salonul de la Bucureşti din 1979 a fost prezentată varianta restilizată a

turism, autorităţile române au considerat necesară producerea unui autoturism sub

modelului 1300, Dacia 1310. Modificările au constat în: 2 perechi de faruri, stopuri

licenţa obţinută de la un producător străin. Se dorea o licenţă pentru un autoturism

mai mari, bare de protecție noi şi interior nou. Aceasta s-a inspirat din restilizarea

din clasa medie cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.000 şi 1.300 cmc şi să

făcută de Renault pentru modelul lor R12. Dacia s-a vândut şi în Anglia sub numele

se producă între 40.000 şi 50.000 automobile/an. La licitaţie au participat Renault,

Dacia Denem, în Germania sub numele de ARO Familia și în Grecia sub numele de

Peugeot, Fiat, Alfa Romeo şi Austin. De asemenea, s-au testat următoarele modele:

Dacia Delta. Varianta de vârf includea geamuri electrice, jante de aliaj şi cutie de

Renault 10, Peugeot 204, Fiat 1100D, Alfa Romeo 1300, Austin Mini Morris.

viteze cu 5 trepte. În aceeaşi perioadă de timp s-a produs şi Dacia 1310 Sport.

Însă după vizita istorică a preşedintelui francez Charles de Gaulle în România

La salonul din 1979, mulţimea a admirat Braşovia, un coupe bazat pe modelul

din 1966, s-a luat decizia la nivel de partid, ca în uzina Dacia să se producă auto-

1310 şi creat la un atelier din Braşov. Conducerea şi-a dat acordul pentru începerea

turisme sub licenţă Renault. Din cauza unor motive tehnice şi economice, oferta

producţiei şi, din 1983, o variantă de lux, Dacia Sport 1410, a fost produsă pentru

companiei Renault pentru modelul Renault 12 a fost retrasă. Modelul era în faza de

tineretul privilegiat din acele timpuri. Aceste maşini erau foarte populare şi în ra-

teste, iar producţia trebuia să înceapă în Franţa, în a doua jumătate a anului 1969.

liuri, iar piloţi ca Nicu Grigoraş au modificat vechile motoare de Renault, obţinând

Dar contractul a fost semnat în Septembrie 1966. Renault a permis părţii române

performanţe uimitoare. În 1985, inginerii de la Dacia încep proiectarea primului auto-

să înceapă asamblarea mai devreme a unui model intermediar până când Renault

turism de concepţie 100% românească, dar nu va fi produsă decât în anul 1995. Între

12 să fie pregătit pentru producţie. La început a fost ales modelul Renault 16, dar în

anii 1991 şi 1996 Dacia a comercializat modelul Dacia 1325 Liberta.

cele din urmă s-a optat pentru asamblarea modelului Renault 8. Dacia a luat naştere

După 10 ani de aşteptare (1995), Dacia lansează primul model 100% româ-

în 1966 la Colibaşi (azi Mioveni) având la bază un acord între autorităţile comuniste

nesc sub numele Dacia Nova. Modelul avea un aspect învechit şi pornea cu un handi-

şi producătorul francez de automobile Renault, ce prevedea asamblarea unui model

cap apreciabil. În 1999, Renault achiziţionează 51% din capitalul Dacia şi anunţă că

Renault sub marca Dacia. Construcţia Uzinei de Autoturisme Mioveni a început în

va lansa un nou model. În 2000 este lansat modelul SupeRNova, un model care a

1966 şi s-a încheiat într-un timp record de doar un an şi jumătate.

fost o evoluţie a Daciei Nova. În 2003, modelul SupeRNova este înlocuită de modelul

Pe 1 iulie 1968, se încep testele la cele 217 staţii de lucru din uzină, iar pe 3

Solenza, un model ce are la bază modelul SupeRNova, dar cu un aspect mai plăcut

August, se testează primul motopropulsor. Pe 20 August 1968, se începe producţia

ce trasează atributele noii identităţi de marcă. În 2004, se încetează producţia mode-

modelului Dacia 1100, un model sub licenţa Renault R8; acesta era o berlină cu

lelor Berlină şi Break, astfel producându-se 1.959.730 de automobile din anul 1969

tracţiune şi motor pe spate. Primul automobil ieşit pe poarta fabricii a fost făcut

derivate din modelul 1300 şi se lansează modelul Logan, un autoturism complet

cadou Preşedintelui Republicii Socialiste România, de atunci Nicolae Ceauşescu.

nou. Iar în 2006, odată cu lansarea modelului Logan MCV are loc şi prima restilizare

Conform contractului, Renault furniza toate părţile componente ale modelului, ur-

în special la partea din spate. Noul model semăna mult cu modelul Logan Steppe

mând ca cei de la Dacia să le asambleze. Din 1968 şi până în 1972, aproximativ

(concept CAR-ul) prezentat în primăvara aceluiaşi an şi dispunea de şapte locuri

44.000 de autoturisme Dacia 1100 au fost produse, în 1970 apărând o uşoară modi-

poziţionate pe trei rânduri. La începutul anului 2007 este lansată noua autoutilitară

ficare estetică la partea frontală. A mai fost produs, deşi în număr limitat, modelul

Dacia Logan Van care din punct de vedere constructiv semăna foarte mult cu mode-

1100S, cu 2 perechi de faruri şi un motor mai puternic, folosite de poliţie, şi în raliuri.

lul Logan MCV.

Puţine au mai rămas în stare de funcţionare.

Dacia Duster este un concept CAR proiectat de Renault Design Europa

După Dacia 1100, a urmat Dacia 1300 care a intrat în producţie în august 1969,

Centrală, în 2009 și prezentat în același an la Geneva Motor Show. Acest automobil

un model sub licenţa R12, fiind prezentată la saloanele auto de la Bucureşti şi Paris.

concept se adresează nevoilor unei familii, cu o cabină de pasageri încăpătoare.

Modelul 1300 era o berlină cu 4 uşi şi tracţiune pe puntea faţă. Între 1970 – 1980, Da-

Dacia Duster este primul automobil concept făcut în totalitate de către Dacia.

cia dezvoltă o întreagă gamă de modele ce va cuprinde mai multe tipuri de vehicule
de persoane şi utilitare. Astfel în 1970 apar 3 versiuni ale Daciei 1300 berline, printre
care: 1300L(de la lux), 1300LS(lux super, destinată membrilor importanţi ai PCR) şi
Dacia 1200, iar în 1973 este lansat modelul Break. Acest model s-a produs în peste
2 milioane de exemplare, devenind un simbol la fel de puternic precum Trabantul
pentru Germania de Est. Tot în 1973 a fost lansat modelul Dacia 1302. 2000 de
exemplare au fost fabricate, până în 1982.
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Cele mai frumoase drumuri
de parcurs cu mașina din România
Pasul Buzău – DN10
Traseul pornește de la localitatea Întorsura Buzăului și ajunge până în orașul Buzău,
străbătând 116 kilometri, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri din România.
Serpentinele drumului dinspre lacul de acumulare Siriu te va face să te simți ca un pilot de
raliu, mai ales pentru faptul că acest drum este unul dintre cele mai libere trasee asfaltate care
traversează Carpații spre Brașov. „Pasul Buzău” este parcurs în medie în 2 ore.

Cheile Bicazului – DN12C, DN15B, DN15C
Traseul începe din localitatea Gheorghieni și se termină în Târgu Neamț, parcurgând în total
145 kilometri, străbătând printre lacul Roșu și lacul Bicaz. Drumul a fost inaugurat în anul
1912. Traseul poate fi străbătut în 3-4 ore.

Cazanele Dunării – DN57
Un alt drum frumos din țara noastră este fără doar și poate DN57 sau „drumul spre Cazanele
Dunării” ce se întinde pe o lungime de 141 kilometri pornind din localitatea Pojejena și însoțind
Dunărea până în orașul Drobeta Turnu Severin, trecând prin Orșova și Porțile de Fier. Drumul
se poate parcurge în 2 ore jumătate, iar pe parcursul acestuia veți întâlni „Chipul lui Decebal”,
care este cea mai mare sculptură în piatră din Europa, având o înălțime de 55 de metri și
lungime de 25 de metri.

Transalpina – DN 67C
Fără doar și poate „Transalpina” intră în categoria de „aur” a drumurilor din Europa, ajungând
la o altitudine maximă de 2145 de metri, traseul a fost realizat între anii 1930-1935, fiind
complet reabilitat între 2009-2011. Transalpina pornește din localitatea Novaci și se termină
în localitatea Sebeș. Transalpina are o lungime totală de 148 kilometri. Fără aglomerație,
drumul poate fi parcurs în 3 ore, iar cu aglomerație plus opriri poate fi străbătut chiar și în 5
ore, însă cu siguranță va merita.
Bineînțeles că alături de „fratele său”, mai cunoscut, Transfăgărășăn, și acesta este închis
pe timpul sezonului rece, datorită altitudinii ridicate la care se află.

Transfăgărășan – DN 7C
Transfăgărășan este cel mai cunoscut drum din România, fiind fără doar și poate cel mai
spectaculos drum de condus din țară. Transfăgărășan are o lungime totală de 93 kilometri și
pornește din localitatea argeșeană Arefu, trecând pe lângă lacul Vidraru (cel mai mare baraj
artificial din România), lacul Bâlea Lac (unde ajunge la altitudinea maximă de 2042 metri
înalțime) și se termină în localitatea sibiană Cârțișoara. În funcție de trafic, traseul poate fi
străbătut de la 2 ore jumătate până la 4 ore.
Transfăgărășan a fost construit între anii 1970-1974, la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu pentru
a construi un nou drum stategic care să facă legătura dintre Muntenia și Transilvania. Pe lângă
faptul că este considerat cel mai frumos drum de condus din țară, Transfăgărășan este și dificil
de condus, fiind neindicat șoferilor începători. Transfăgărășan străbate mai multe tuneluri de
27 de viaducte, iar la Bâlea Lac șoseaua trece prin Tunelul Bale (cel mai lung tunel din România
- 887 metri). În tunel există o singură bandă de circulație de 6 metri lățime și un trotuar de un
metru lățime. Tunelul nu este iluminat artificial.
Sursa: www.esticurios.ro
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Test de personalitate Dr. Phil
1. În ce perioadă a zilei simţi că ai potenţial maxim?
a) dimineaţa - 2
b) după-amiaza şi în primele ore ale serii - 4
c) seara târziu – 6
2. În mod normal dumneavoastră mergeţi ...
a) destul de rapid, cu paşi mari - 6
b) destul de rapid, cu paşi mici - 4
c) nu foarte rapid, cu capul ridicat, privindu-i pe toţi în faţă - 7
d) nu foarte rapid şi aplecat -2
e) foarte lent -1
3. Când conversaţi, dumneavoastră ...
a) staţi în picioare, cu braţele încrucişate - 4
b) ţineţi braţele încrucişate - 2
c) puneţi o mână sau ambele mâini la centură sau în buzunare - 5
d) atingeţi sau împingeţi cu degetul interlocutorul - 7
e) îţi atingi urechile, bărbia sau te joci cu părul - 6
4. Când sunteţi relaxat, dumneavoastră vă aşezaţi...
a) cu genunchii şi picioarele alipite - 4
b) cu picioarele încrucişate - 6
c) cu picioarele îndepărtate sau drepte - 2
d) cu un picior îndoit aşezat sub şezut - 1
5. Când cineva este realmente distrat, dvs. îi răspundeţi cu...
a) o glumă bună - 6
b) o glumă bună, dar nu zgomotoasă - 4
c) cu un râs silenţios - 3
d) cu un surâs timid - 5
6. Când ajungeţi la o aniversare sau un eveniment social, dvs...
a) vă faceţi o intrare zgomotoasă, pentru ca toată lumea să vă bage în
seamă - 6
b) vă faceţi o intrare liniştită, privind în jurul dumneavoastră, pentru a
vedea dacă întâlniţi pe cineva cunoscut - 4
c) vă faceţi o intrare foarte silenţioasă, încercând să treceţi neobservat - 2
7. Atunci când sunteţi foarte concentrat asupra unui lucru important şi
sunteţi întrerupt, dumneavoastră...
a) agreaţi întreruperea - 6
b) sunteţi foarte iritat - 2
c) puteţi reacţiona în oricare dintre cele două forme - 4
8. Care dintre următoarele culori vă plac cel mai mult?
a) roşu sau portocaliu - 6
b) negru - 7
c) galben sau albastru - 5
d) verde - 4
e) albastru sau mov - 3
f) alb - 2
g) maro sau gri - 1
9. Când sunteţi în pat, pe punctul de a adormi, dumneavoastră staţi...
a) întins pe spate - 7
b) întins pe burtă - 6
c) pe o parte, puţin răsucit - 4
d) vă sprijiniţi capul pe braţ - 2
e) vă acoperiţi capul - 1
10. Adesea dumneavoastră visaţi că...
a) cădeţi - 4
b) vă certaţi sau luptaţi pentru ceva - 2
c) căutaţi ceva sau pe cineva - 3
d) zburaţi sau plutiţi - 5
e) în mod normal nu visaţi - 6
f) visele dumneavoastră sunt întotdeauna plăcute – 1
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Interpretarea rezultatelor:
1.
Dacă ai peste 60 de puncte:
Lumea vă vede ca pe o persoană de care trebuie să se ferească, vă consideră egoist şi extrem de dominant. În plus, alte persoane s-ar putea
să vă admire, chiar dacă nu întotdeauna au încredere în dvs. şi au dubii
în a se implica într-o relaţie cu dvs.
2.
Dacă ai între 51 şi 60 de puncte:
Lumea consideră că aveţi o personalitate excitantă, destul de mobilă şi
foarte impulsivă. Sunteţi văzut ca un lider natural, cineva care ia decizii
rapide, chiar dacă nu întotdeauna sunt juste. Se consideră că sunteţi o
persoană îndrăzneaţă şi curajoasă, căreia îi plac riscurile şi aventurile.
Compania vă este căutată pentru emoţiile pe care le produceţi.
3.
Dacă ai între 41 şi 50 de puncte:
Lumea consideră că sunteţi o persoană puternică, animată, încântătoare, veselă, practică şi întotdeauna interesantă. Punctajul obţinut arată
că sunteţi constant în centrul atenţiei, dar suficient de echilibrat pentru
a nu vă considera deasupra celorlalţi. De asemenea, sunteţi considerat
o persoană înţelegătoare, care întreţine atmosfera şi îi ajută pe ceilalţi.
4.
Dacă ai între 31 şi 40 de puncte:
Lumea consideră că sunteţi sensibil, prudent, atent şi practic. În plus,
lumea vă consideră inteligent, talentat şi modest. Sunteţi o persoană
care nu leagă prietenii foarte uşor şi nici repede, dar sunteţi loial puţinilor prieteni şi aşteptaţi acelaşi lucru şi din partea lor. Cei care vă cunosc
cu adevărat ştiu că vă ia mult timp ca să vă încredeţi în prieteni şi că nu
îi uitaţi pe cei care vă înşeală încrederea.
5.
Dacă ai între 21 şi 30 de puncte:
Prietenii vă consideră scrupulos şi nervos. Sunteţi perceput de cei din
jur ca o persoană prudentă, extrem de atentă, înceată, perseverentă
şi puţin talentată. Persoanele din jur ar fi surprinse dacă aţi face ceva
impulsiv sau fără să gândiţi. Ceea ce se aşteaptă de la dumneavoastră este să examinaţi totul cu atenţie din toate unghiurile înainte de a
decide. Se crede că reacţionaţi în acest mod pentru că sunteţi în mod
natural o persoană extrem de atentă.
6.
Dacă ai obţinut un punctaj sub 20:
Lumea consideră că sunteţi timid, nervos, indecis şi că necesitaţi o
atenţie deosebită. Sunteţi văzut ca o persoană care este în permanent
preocupată şi care vede probleme acolo unde nu sunt. Unele persoane
vă consideră plictisitor şi doar aceia care vă cunosc cu adevărat ştiu
că nu este aşa.
Sursa: www.academia.edu
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Detalii interesante pe care
nu le știați despre mașini
� O mașină este alcătuită din aproape 30.000 de piese.

� Cu ajutorul levierului erau manevrate primele mașini
fabricate, acestea nefiind dotate cu volan.
� La nivel mondial, în circulație sunt aproape un miliard
de mașini.

� Primul accident cauzat de un automobil cu ardere
internă, a fost produs în anul 1891, în Ohio, SUA.

� Cea mai mare parte din timp, aproximstiv 90%, este
petrecută de mașini în parcare.

� „City of Angels” (Los Angeles) este singurul oraș
din lume în care vei găsi mai multe automobile decât
oameni.

� Cel care a inventat pilotul automat era orb (inginerul
Ralph Teetor, în anul 1948).
� În fiecare zi, sunt produse cca 160.000 mașini.
Sursa: www.online-i.ro

Ce vom afla din următorul număr
al revistei ROMBAT Time
Târgul EQUIP AUTO PARIS
Dacă aveți curiozități sau doriți să aflați informații
despre ROMBAT, ne puteți scrie la adresa:
rombat@rombat.ro
https://www.rombat.ro/ro/contact
https://www.facebook.com/baterii.rombat

ROMBAT dă speranță
Conferința Grupului Metair organizată
pentru prima dată în România
Rețete de Crăciun
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