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Noua identitate de marcă
a brand-ului Rombat
„Noua identitate de marcă reprezintă

Suntem lideri de piață în România,

o evoluție normală în istoria brand-ului

ne vom consolida această poziție, iar pe

ROMBAT. Această iden-

plan

internațional

titate nu este doar un

furnizăm

peste

nou logo sau o nouă

„Noul logo ROMBAT simbolizează

din

65%

producția noastră

etichetă, ci aduce o nouă

siguranța produselor ieșite de pe

viziune asupra produselor

poarta fabricii, dar și investițiile

ROMBAT simbolizează

și asupra brand-ului. În

continue pe care le facem în

siguranța

plus, facem parte din
Metair, al treilea grup ca

dezvoltare.”

Culori principale

de baterii. Noul logo

ieșite

produselor

de pe poarta

fabricii, dar și investițiile

importanță în industria

continue pe care

le

bateriilor din Europa, Africa și Orientul

facem în dezvoltare”, a declarat Eduard

Mijlociu, iar creșterea afacerilor a atras

Croitoru, Directorul de Marketing și Vânzări

după sine și o nouă imagine a companiei.

al ROMBAT.

Angajaţii noştri,
Suntem la un moment aniversar, ROMBAT împlineşte 35 de ani. Nu putem,
ca la un asemenea moment, să nu ne aducem aminte de angajaţii noştri. Ei sunt

Echipa Editorială

aceia care au construit firma, brand-ul ROMBAT.
Începuturile nu au fost uşoare, dar, prin muncă asiduă, colectivul de angajaţi

„Prin această revistă, noi, ca echipă

a transformat Acumulatorul Bistriţa, „batalionul disciplinar al platformei indus-

editorială, am vrut să evidenţiem cât

triale” de atunci, într-un ROMBAT care azi ocupă locul VI în Uniunea Europeană.

Baterii

Logo Rombat - Member of Metair Group

de important este omul şi munca
acestuia.

Din fericire, încă mai avem cu noi angajaţi care au parcurs toată această
istorie. Foarte probabil, la următoarea aniversare de 40 ani, aceştia nu vor mai

Sperăm că am reuşit să punem pe

fi angajaţi. De aceea, folosesc această ocazie pentru a le mulţumi atât lor, cât

hârtie ce am văzut, auzit şi simţit de

şi celor care s-au retras deja pentru tot efortul, pentru munca făcută cu suflet

la angajaţii ROMBAT.

în cei 35 ani, la ROMBAT. În acelaşi timp, avem cu noi generaţia mai tânără,

Noul logo ROMBAT

care urmează să ducă ROMBAT-ul la un nivel mai înalt. Am încredere în această
Considerăm

că

echipa

ROMBAT

generaţie, le mulţumesc şi lor şi le urez mult succes.

reprezintă sufletul companiei, fără de
care aceasta nu ar fi ajuns la succesul

Aşa cum am scris cu mult timp în urmă, în misiunea firmei noastre, angajaţii

înregistrat în prezent după 35 ani de

sunt foarte importanţi. De aceea, investim în dezvoltarea lor, în îmbunătăţirea

activitate.”

condiţiilor de muncă şi, nu în ultimul rând, într-un climat de muncă motivator.

Florina & Andreia

Dorim să se simtă ca într-o familie, familia ROMBAT.
La mulţi ani ROMBAT şi la mulţi ani tuturor ROMBAT-iştilor şi familiilor lor!

Director General Ioan Repede

Prezența la târguri

Steaguri
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Tehnologia Start/Stop

C

ompania ROMBAT a fost

vehicule (autoturisme, vehicule comerciale,

înființată în anul 1980, iar

camioane, tractoare, autobuze) din care peste

în cei aproape 35 de ani de

60% din producția companiei merge la export

activitate, a livrat produse pentru o gamă

în: Germania, Italia, Bulgaria, Spania, Marea

largă de vehicule, mașini și utilaje, echipând

Britanie ș.a.; în Franța deține cea mai mare

autoturisme, autocare, camioane, mașini și

cotă de piață, de peste 11,4%.

utilaje agricole, iahturi ș.a.

Bateriile avansate, AGM și EFB, se

În pas cu cerinţele pieţei şi totodată

compania își menține constantă poziția

utilizează în vehiculele clasa 1, Start/Stop şi

ţintind o piaţă a viitorului, s-a decis investirea

de lider pe segmentul de after market din

microhibride, pentru satisfacerea cerinţelor

într-o nouă tehnologie, specifică producerii

România, în 2012 aproape dublându-și

suplimentare de acceptanţă de încărcare

de acumulatori AGM VRLA. Noile produse,

vânzările față de anul de referință 2008

ridicată şi rezistenţă la descărcări profunde.

baterii AGM VRLA şi EFB, sunt produse la un

atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Pentru aceste vehicule, bateriile plumb-acid

înalt nivel tehnologic, realizate în condiții de

La nivelul echipării originale (segmentul

rămân varianta cea mai convenabilă pentru

mediu sigure și prietenoase și la standardele

OEM), ROMBAT și-a extins colaborarea cu

producţia de masă. În curând, aceste vehi-

de calitate cerute de piață în viitor.

partenerii săi tradiționali, livrând baterii pentru

cule vor constitui marea majoritate a parcului

mărcile DACIA, Renault, Peugeot și Nissan.

auto în Europa, care la ora actuală cuprin-

ROMBAT este pregătită să echipeze și

convenţionale, Start/Stop şi microhibride.
Conform raportului „Start/Stop Vehicles”

Start/Stop. Sistemul Start/Stop reprezintă

(septembrie 2012) Pike Research progno-

un beneficiu real pentru mediu, prin

zează că, în 2020, vor fi vândute 41 de

destinată

economiile de carburant care se realizează

milioane hibride Start/Stop (o creştere de

noilor sisteme Start/Stop este situată în

și prin reducerile însemnate de CO2. Pentru

aproape 10% faţă de estimarea făcută cu

Bistriţa, alături de celelalte două unităţi de

bateriile care dau viață unei mașini, acest

un an înainte), aproape de 10 ori mai multe

producţie a acumulatorilor. Investiția a totalizat

sistem este însă o adevărată provocare”, a

decât în 2012.

peste 17 milioane de euro. Hala de producție

declarat Ioan Repede, Director General al

Astfel, până în 2018, piaţa principală

are o suprafață totală de aproximativ 5.000

ROMBAT în Septembrie 2013, la deschi-

va fi cea europeană, iar în următorii ani,

de metri pătrați împărțiți în patru ateliere prin-

derea oficială a noii unităţi de producţie.

piaţa dominantă va fi cea asiatică. Totodată,

cipale și o zonă de încărcare cu peste 40 de

„De astăzi suntem pregătiți să răspundem

se estimează că piaţa americană pentru

tancuri de formare. Fluxul tehnologic, gândit și

acestei provocări”, a mai adăugat acesta.

autovehicule Start/Stop va ajunge de di-

adaptat perfect pentru optimizarea spațiului

De la mijlocul acestui an încep livrările

mensiunile celei europene abia în 2020,

de lucru și producție, este completat de un

de baterii EFB către producătorul local de

fapt motivat de lipsa legislaţiei în acest

spațiu de depozitare cu dublă funcționalitate:

autoturisme din grupul Renault.

domeniu, lucru ce se poate schimba dat

depozitarea temporară a bateriilor cu tehno-

După gradul de hibridizare și electrifi-

logie AGM respectiv depozitarea produsului

care, vehiculele existente pe piața europeană

finit până la livrarea sa pe piață. Zona de de-

se împart în 3 clase, conform tabelului de mai

pozitare este gestionată prin sistemul SAP, un

jos.

Alex Filip susținut de Rombat

de 250 milioane vehicule, incluzând cele

autoturisme ce vor fi dotate cu sistemul

Capacitatea de producție

Time

ROMBAT susține...

Din punct de vedere al vânzărilor,

„Cu noua unitate de producție,

ROMBAT News

Alexandra Marinescu susținută de Rombat

Rombat susține Circuitul de Motociclism Viteză - RoSBK

fiind interesul general pentru reducerea
consumurilor de carburant.
Înlocuirea vehiculelor convenţionale
cu vehicule microhibride pe piaţa OEM va

sistem complex de management al procesului

determina un declin al bateriilor standard

de fabricare și depozitare a bateriilor care ies

(convenţionale), ajungându-se ca în 2020

temporar sau definitiv, ca produs finit, de pe

aceste baterii să reprezinte doar 44% faţă

linia de producție.

de 88.5% cât reprezentau în 2010.

În toate cele trei unități de producție pe
care Rombat le deține la Bistrița, se fabrică
baterii convenționale pentru toate tipurile de
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Ana Cocorean
OE Sales Manager

Rombat a participat la târgul Motortec
Automechanik Madrid
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Most Valuable Partner 2015

ROMBAT News

Time

Ziua Porților Deschise - Vizită Top Clienți

Programul Most Valuable Partner 2015 este primul eveniment de acest gen organizat de către ROMBAT și a oferit clientilor de top din

Ziua Porţilor Deschise a avut loc în perioada mai-iunie 2015, eveniment care a avut drept scop observarea directă şi informarea

străinătate un sfârșit de săptămână relaxant în luna iunie 2015 cu destinația Delta Dunării.

partenerilor ROMBAT cu privire la întregul proces de producţie a bateriei.

Clienți mulțumiți - 10 ani împreună cu ROMBAT

„Mă numesc Trif Vasile, locuiesc în Cluj Napoca. În anul 2005
am cumpărat un autoturism Dacia Logan cu acumulator A
02.03.2005 - 12 V 40 Ah, DACIA 7700 758 343. Vă rog să
primiți felicitarile mele pentru calitatea ireprosabilă cu care
funcționează acest acumulator mai bine de 10 ani.”

6

„Incredibil, dar adevărat: sunt posesorul unei Dacii Logan cu
anul de fabricare 2005 și echipată cu un acumulator
Rombat - Calciu fără întreținere, original, care se află pe mașină
la ora actuală în perfectă stare de funcționare. Nu s-a umblat
niciodată la acest acumulator, nu i s-a făcut nici o revizie și nici
o întreținere, mașina pornind la prima cheie totdeauna chiar
în condiții extreme de temperatură. Felicitări!! Asta e dovada
„lucrului bine făcut”!!!.”
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Eduard Croitoru
Director de Marketing și Vânzări

totul depinde de agenda pe care o am în

Pe plan profesional, cea mai mare

cat, a fi parte din echipă, a fi motivat. A fi

ziua respectivă care poate include vizite

realizare este reuşita lansării Daciei Logan

un bun director de marketing înseamnă

„Dacă este să vorbim despre numere în

în reţea, întâlniri cu distribuitori, discuţii

din 2004, un eveniment fără precedent

experienţă şi inteligenţă. Trebuie să re-

domeniul financiar, atunci trebuie să avem în

zilnice cu colegii mei care sunt pe teren. Tot

care s-a concretizat nu numai în România,

cunosc că modelul meu de reuşită în viaţă

vedere că, oricât de exact ar fi un calcul bine

ceea ce fac înseamnă emoţie, implicare,

dar şi în peste 30 de ţări pe care le-am

şi de director este regretatul Steve Jobs de

făcut, componenta umană este prezentă sub

presiune, într-un cuvânt: DEDICARE.”

coordonat în perioada când lucram la

la Apple. Îl consider un geniu prin tot ceea

diverse forme. Cifrele nu mă pun în dificultate,

Dacia. Trebuie să recunosc, cu fiecare

ce a făcut cu Marca Apple, în special prin

îmi oferă o siguranță atunci când ele sunt bune

an ce trece, ROMBAT câştigă teren în

modul în care a reuşit să întoarcă lucrurile

și îmi dau de gândit, provocându-mă să caut

acest clasament. Am reuşit să facem

atunci când îi erau defavorabile.”

soluții, atunci când ele sunt dificile. Chiar dacă

Care sunt planurile dumneavoastră
de dezvoltare a pieţei?
„În primul rând, aş vrea să pun accent

Vă identificați cu noua imagine

pe unul dintre punctele pozitive ale acestui

lucruri incredibile

De ce ROMBAT?

an: în primele 5 luni am reuşit să avem o

scurt: am relansat marca ROMBAT cu o

„E o întrebare foarte bună. Este simplu:

creştere a vânzărilor faţă de anul trecut cu

imagine actuală, modernă şi dinamică,

„Bineînţeles! Dacă nu m-aş fi identificat

pentru că este unul din ultimele brand-uri

peste 20% pe AM-Ro, precum şi pe piaţa

care va face istorie pe piaţa de baterii din

cu ROMBAT nici nu aş fi avut curajul să pun

pursânge româneşti, iar pentru mine este o

OEM-OES şi pe AM-Export.

România şi nu numai.”

noul logo pe clădire. Nu ştiu câţi dintre colegii

provocare profesională.

În al doilea rând, în acest an am reuşit

Ce

într-un timp foarte

reprezintă

Ce a însemnat ROMBAT în 2013 şi ce

să oprim pierderea de volume din ultimii

Directorul de Marketing şi

reprezintă ROMBAT acum pentru Directorul

5 ani de zile, un aspect care, aparent, este

Eduard Croitoru?

de Marketing şi Vânzări Eduard Croitoru?

simplu, dar greu de realizat.”

ROMBAT?

pentru

mei fac acest lucru, însă, de fiecare dată când

Vânzări

vin în Bistriţa, mă uit la clădire şi îmi creşte

echipa

munca dumneavoastră?

inima ca a unui ardelean adevărat.

sunt obișnuit cu operaţiile matematice și ar
în vedere că am venit aici de pe băncile şcolii.

trebui să iau rezultatele ca atare, nu mă pot

Este primul meu loc de muncă și sper să fie

abține să nu trag concluzii și să nu le analizez

ultimul, deoarece am venit aici ca să rămân.”

poate mult prea mult. Mi se întâmplă des să

Care sunt sarcinile unui Director

asociez informația cu sursa de unde o primesc
și pot zice că atunci când analizez cifrele mă

Economic?
„Un Director Economic se ocupă
atât de managementul cash-flowului

implic emoțional.”
Când vă gândiți la ROMBAT, care cuvânt

„TOTUL. M-am ataşat incredibil de

Acestei noi identităţi am vrut să-i dau

companiei, asigurându-se că există o

„Rombat în 2013 - Trebuie să recunosc

Există un ingredient cheie al unui

mult faţă de oamenii de aici, faţă de cei cu

prospeţime, noutate, dinamism, forţă şi poziţie

diversitate a surselor de finanţare, cât

„ROMBAT este pentru mine ca o a doua

că, în momentul în care am venit prima dată

plan de marketing aducător de succes?

care lucrez în mod direct. Am descoperit

statutară, elemente care le regăsesc şi la mine

şi de managementul bugetelor de veni-

familie dar, în acelaşi timp, privesc ROMBAT-

la ROMBAT, m-am simţit ca şi când m-aş fi

Care este reţeta Directorul de Marketing şi

aici, la ROMBAT, speranţă, atitudine şi o

şi pe care am vrut să le transmit şi prin noua

turi și cheltuieli în vederea asigurării

ul şi ca o echipă, deoarece altfel nu se poate

întors în timp cu 20 ani. Am găsit lucruri care

Vânzări Eduard Croitoru?

abordare inedită, aspecte pe care eu nu

imagine, cu care mă identific destul de mult.

performanţei economice. Scopul prin-

obţine performanţa. Dacă o întrebați pe soția

le-am descoperit în alte companii. Aşa că

Din acest motiv, într-un timp foarte scurt de

cipal este oferirea pârghiilor necesare

mea, v-ar spune că ROMBAT este de fapt

subliniez: ECHIPA ESTE TOTUL.

doi ani, m-am ataşat atât de mult de ROMBAT.”

continuităţii

conserva-

prima mea familie, având în vedere timpul

rea activelor companiei (creanţe, stocuri,

pe care îl aloc atât la locul de muncă, cât şi în

imobilizări, lichidităţi).”

timpul meu liber. Astfel, „uneori” a sta peste

erau departe de ceea ce înseamnă o marcă

„Reţeta este simplă: echipa şi deter-

multinaţională în zilele noastre, dar am văzut

minarea cu care lucrează. Un director de

şi aspecte care aveau potenţial.

marketing, indiferent de compania la care

Care a fost cel mai dificil moment

Dacă ar fi să îl definiți atât pe omul

activităţii

şi

vă trece prin minte: echipă sau familia?

Rombat în 2015 - Pot spune că am

prestează, nu poate face nimic fără o echipă

din carieră pentru dumneavoastră până în

Eduard Croitoru în trei cuvinte, cât și pe

ajuns să mă îndrăgostesc efectiv de

dedicată şi pasiunea de a munci. Chiar dacă

acest moment?

Directorul de Marketing și Vânzări Eduard

ROMBAT, de colegii mei, de oamenii cu care

ar avea toate cunoştinţele şi atuurile pentru

„Cel mai delicat moment din carieră

lucrez, de atitudinea lor. Nu mă aşteptam să

a reuşi într-un business, i-ar fi foarte greu

a fost atunci când am luat decizia de a

descopăr aici, într-un orăşel din nordul ţării,

să atingă un nivel de performanţă ridicat

pleca de la Dacia după o istorie de peste

„Creativitatea în domeniul financiar nu

„De fiecare dată când a fost nevoie și

ceea ce am găsit la ROMBAT.

fără aceste două elemente. Astfel, din

22 ani. Dar, într-un final, cel mai dificil

Directorul de Marketing şi Vânzări

este atât de captivantă pe cât s-ar crede, dar

m-am aflat în dificultate a fost cineva care m-a

Ce înseamnă o zi de lucru pentru

punctul meu de vedere, chiar dacă este

moment s-a dovedit a fi cea mai bună

Eduard Croitoru = loialitate, experienţă şi

poate fi eficientă și trebuie să fie la obiect.

sprijinit. Printre cei care au stat alături de mine

Directorul de Marketing şi Vânzări Eduard

greu uneori să te implici în mod complet,

decizie pentru mine. În acest fel am des-

dăruire.”

Astfel, în agenda mea, inovația se vrea a

se numără domnul Repede Ioan și domnul

Croitoru?

dacă ingredientele menţionate nu se află în

coperit că am posibilitatea de a învăţa

fi implementarea unui management al

Bălan Alexandru, care mi-au dat sfaturi și

procent de 100% rezultatul este egal cu 0.

lucruri noi, de a construi şi de a recon-

plăților, constituirea unui compartiment

i-am simțit lângă mine ori de cate ori a fost

sau formarea unei persoane în cadrul de-

nevoie. Din acest motiv, le sunt recunoscător

partamentului financiar, care se va ocupa

și mă bucur că am lucrat și lucrez în continuare

de credit-management și de elaborarea

la ROMBAT.”

„Asta e puţin mai complicat. O zi de
lucru înseamnă pentru mine multă energie şi timp dedicat muncii, indiferent unde

Care este cea mai mare realizare a
dumneavoastră de până acum?

strui alături de echipa ROMBAT un viitor
în care succesul se vede din ce în ce mai

Croitoru în trei cuvinte, ce ați spune?
„Omul Eduard Croitoru = atitudine,
respect şi inteligenţă.

Marius Timiș
Director Economic

Care sunt obiectivele inovative din
agenda

dumneavoastră

ca Director

Economic?

mă aflu. Dacă sunt la birou în Bistriţa, o zi

„Pe plan personal, cea mai mare reali-

de muncă implică un program destul de

zare este fiica mea. Sunt norocos că o am

A fi sau a nu fi director model? Care

De cât timp faceți parte din echipa

unei strategii de comunicare în urma căreia

complex, interacţiune cu toţi colegii mei, întâl-

în viaţa mea şi sunt foarte mândru cu ea.

este modelul dumnevoastră de director

ROMBAT? Ce înseamnă ROMBAT pentru

managementul bugetelor să nu mai fie un

niri. Dacă mă aflu în SUD, în Bucureşti sau

Totodată, mă simt şi sunt norocos că am

şi de ce? Ce credeţi că aveţi din acest

dumneavoastră?

mister pentru niciun departament.”

Piteşti, activitatea mea începe dimineaţa

lângă mine familia, care îmi oferă susţinere

model?

la 08:00-09:00 şi se termină seara la 21:00-

necondiţionată, având în vedere că nu este

22:00. Pot spune că o zi nu seamănă cu alta,

chiar uşor să fii mai tot timpul plecat.

8

bine şi se simte tot mai aproape.”

program a devenit „deseori”.
Cine a fost alături de dumneavoastră în
cei 16 ani de carieră în ROMBAT?

Dacă ar fi să transmiteți un mesaj unui
nou angajat ROMBAT, ce i-ați spune?
În situaţia în care nu sunt un om al cuvin-

„Fac parte din ROMBAT de 16 ani şi

În condițiile în care domeniul financiar

telor, ci al cifrelor, i-aş spune simplu: să facă

„A FI director model, dar acest lu-

reprezintă locul în care am crescut și am evo-

pare a fi un domeniu al numerelor, rigid și rece,

ceea ce simte și ceea ce este, să nu joace un rol la

cru presupune a fi responsabil, a fi dedi-

luat din punct de vedere profesional, având

există totuși o componentă emoțională în

locul de muncă, deoarece nu îl ajută ci din contră.
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ROMBAT Team

Departamentul AM-Ro

Time

ROMBAT Team

Iulian Corhană

Fac parte din echipă de 3 ani şi 6 luni.

„Se spune că omul

zi, dar şi una din cele mai dificile şi mai delicate posturi, aceea de

Provocări de zi cu zi - „Printre cele mai importante provocări se numără: realizarea planului

sfinţeşte locul şi cred cu

a face faţă, uneori, nemulţumirilor Clienţilor sau „furtunilor” din

de achiziţie al distribuitorilor şi al planului de vânzări centrelor alocate (Centrul ROMBAT

tărie în acest concept. Sunt

piaţă. Sunt oamenii dintre „ciocan şi nicovală”, cei care trebuie să

București şi Centrul ROMBAT Constanța), precum şi identificarea oricărei mişcări din partea

conştient că performanţele

îi mulţumească pe Clienţi, dar şi cei care trebuie să dea satisfacţie

concurenţei. ”

oricărei firme şi ale oricărui

managementului prin rezultate.

manager depind de oamenii

Dacă am putea asemăna ROMBAT cu un corp uman, ei ar

cu care lucrează. O firmă este

fi gura, ochii şi urechile acelui corp, întrucât reprezintă „vocea”

cu atât mai valoroasă cu cât

ROMBAT în piaţă, fiind totodată şi cei care observă şi transmit

„deţine” oameni de valoare.

tot ceea ce se întâmplă pe teren. Multe din deciziile strategice şi

Din poziţia de Director de Vânzări Aftermarket România
am conştientizat în ultimii 3 ani şi jumătate cât de importanţi

back-ul primit prin intermediul echipei de ASM.
De aceea, este foarte important să te poţi baza pe o echipă

ROMBAT. Pot spune cu bucurie că mă mândresc cu oamenii

de oameni echilibraţi, obiectivi, oneşti, devotaţi, cu atenţie sporită

care formează echipa de ASM (Manageri Zonali) şi că rezul-

la detalii, foarte buni diplomaţi în relaţiile cu Clienţii şi preocupaţi

tatele mele ca manager de vânzări li se datorează în mare

de creşterea permanentă a business-ului ROMBAT.

măsură.

Personal, am şansa să învăţ continuu alături de ei. Ne bucurăm

Costel Bălan, Cosmin Munteanu, Iulian Corhană, Cristi

împreună de succes şi suferim împreună atunci când sunt

Dumitru şi Claudiu Radu sunt oamenii care mă ajută zilnic să

perioade mai dificile. Nu cred că le pot mulţumi vreodată suficient

duc mai departe, pe lanţul de distribuţie până la Clientul final,

pentru ceea ce fac pentru ROMBAT zi de zi.”

pieţei. Ei au, poate, cea mai frumoasă misiune, aceea de a se
afla în mijlocul evenimentelor şi de a fi alături de Clienţi zi de

Fac parte din echipă din 01.06.2010.

importante din cadrul managementului se iau plecând de la feed-

sunt oamenii cu care lucrezi, eu unul fiind un fost ASM

mesajul şi viziunea ROMBAT şi să aduc înapoi feedback-ul

Costel Bălan

Costel Trincă
Director Vânzări AM-Ro

Provocări de zi cu zi - „Printre provocări se numără: rezolvarea tuturor sesizărilor care
apar din partea Clientului, analizarea şi identificarea motivelor scăderii vânzărilor şi stabilirea măsurilor de creştere a vânzărilor în teritoriu.”

Claudiu Radu

Fac parte din echipă de 1 an şi 6 luni.
Provocări de zi cu zi - „Rezolvarea problemelor legate de slaba informare a clientului
privind domeniul în care activez, cel al bateriilor staţionare.”

Cosmin Munteanu
Fac parte din echipă din februarie 2011.

A fi un Area Sales Manager înseamnă: reprezentarea şi prezentarea imaginii şi a produselor
ROMBAT, vânzarea directă, actualizarea lunară a

Provocări de zi cu zi - „Principala provocare este reprezentată de creşterea gradului de
satisfacţie a clienţilor pentru bateriile şi serviciile oferite de compania ROMBAT.”

bazei de date din teritoriu, crearea şi dezvoltarea
unei reţele de distribuţie, fidelizarea clienţilor, elaborarea de strategii de vânzare, participarea activă la
îndeplinirea obiectivelor distribuitorilor, optimizarea
performanţei canalelor de vânzare pentru atingerea
ţintelor stabilite, într-un cuvânt: rezolvarea tuturor
problemelor ce apar în zona de activitate.

Cristian Dumitru

Fac parte din echipă de aproape 4 ani.
Provocări de zi cu zi - „La început a fost mai greu, deoarece în primul an am învăţat ce
înseamnă business-ul cu baterii şi tehnica ce susţine un acumulator. Am străbătut mii de
km, am întâlnit sute de oameni şi am cunoscut zeci de oraşe, având parte de provocări
diverse, dar constructive şi benefice care m-au încărcat cu energie şi care mi-au oferit
puterea de a merge cu optimism mereu înainte.”
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Time

ROMBAT Team

Departamentul Mentenanță

S

e spune că în Univers sunt

mentenanţa planificată - preventivă,

două forţe fundamentale:

care se face de obicei în schimbul 1,

Viaţa şi Timpul. Toate or-

la sfârşit de săptămână, în vacanţe,

ganismele, toate structurile anorganice

desfăşurându-se conform programului,

şi toate componentele echipamentelor

şi mentenanţa neplanificată, acciden-

sunt supuse efectului timpului. Aşa de

tală - care se face pe toate schimburile

puternică este această forţă încât ro-

şi ori de câte ori este nevoie.

Time

ROMBAT Team

Veterani ai ROMBAT-ului timp de 35 de ani:

lul Mentenanței nu este atât de a pre-

Se folosesc la Mentenanţă aproxi-

veni degradarea, cât de a o încetini, de

mativ 6000 poziţii piese schimb şi ma-

lui de mentenanţă condiţională, concept

a menţine piesele în lucru cât mai mult

teriale şi se caută întotdeauna un raport

nou care înseamnă implementarea unor

posibil sau de a înlocui componentele de-

optim între stoc şi necesar astfel încât să

sisteme de supraveghere, avertizare şi

fecte atunci când este cazul. Astfel, verbul

existe o gestionare eficientă a bugetului.

protecţie la utilaje şi prin care se realizează

de „a întreţine” devine sinonim cu un scop

Resursa umană din cadrul departa-

diagnosticul defectului şi prognoza du-

de a continua să exişti şi, de aici, această

mentului este cea mai importantă resursă

ratei de viaţă la utilaje şi componente;

nevoie de a extinde durata de viaţă la

şi este formată din 56 angajaţi împărţiţi în

implementarea şi menţinerea activităţii

echipamente şi instalaţii, iar aceasta este

patru ateliere şi coordonată de 9 ingineri

6S la Mentenanţă, având în vedere faptul

esenţa muncii de mentenanţă.

şi 3 maiştri. Cele 4 ateliere de mentenanţă

că un grad de curăţenie şi ordine adecvat

sunt: Atelier Mentenanţă Plăci, Atelier

creează un cadru favorabil aducerii uti-

Mentenanţă Montaj, Atelier Mentenanţă

lajelor la un nivel optim de lucru.

Ioan Repede
Director General

Emilia Melania Neagoş

Iosif Jakab

Director Cumpărări

Şef planificarea producţiei

Injecţie, Atelier Mentenanţă Instalaţii şi
Edile. În cele patru ateliere se regăsesc:
31 reglori şi mecanici, 9 electricieni şi 4

Ioan Șandor

instalatori; din cei 44 de muncitori, 6 au
pregătire superioară.

Şef ingineria proceselor

Gestionar materiale prime

Maria Gălăţean

Ioan Suciu

Livia Pârvu

Ioan Balotă

Dumitru Tofeni

Instalator

Printre obiectivele de viitor se
numără: îmbunătăţirea sistemului de
Misiunea

departamentului

de

mentenanţă, urmărind principiul „să scrii

Mentenanţă în ROMBAT este de a mini-

ceea ce trebuie să faci şi să faci ceea ce

miza sau chiar de a elimina riscul de

e scris”; creşterea gradului de automa-

Mentenanţă din ROMBAT

incidente de producţie, de mediu şi de

tizare la utilaje astfel încât personalul

printre altele, să fii prezent lângă uti-

sănătate şi publicitatea negativă, factori

de mentenanţă să se poată orienta spre

laje, să le urmăreşti, să faci operaţiile de

ce pot reduce viabilitatea şi profitabili-

operaţiile de esenţă şi nu spre cele repeti-

mentenanţă planificată, să completezi

tatea societăţii. De asemenea, depar-

tive, de rutină; continuarea îmbunătăţirii

fişele de reparaţii, să menţii utilajele

Ca o concluzie, departamentul
presupune,

tamentul de Mentenanţă realizează şi

în ROMBAT a mentenanţei preventive

şi instalaţiile la parametri normali de

lucrări de modernizare, automatizare,

prin abordarea şi aplicarea conceptu-

funcţionare pe toate schimburile, să

îmbunătăţire utilaje şi instalaţii.

fectele neprevăzute şi să fii dispus să

după instrucţiuni şi proceduri elaborate în

înveţi în fiecare zi ceva nou alături de

cadrul departamentului. Există proceduri

colegii tăi.

de mentenanţă pentru 160 de utilaje şi
instalaţii, care sunt programate în revizie
conform programului anual de reparaţii.
ROMBAT

12

are

două

Lăcătuş

rezolvi în mod eficient şi în timp util de-

Munca la Mentenanţă se desfăşoară

Activitatea de mentenanţă

Responsabil norme de calitate

în

componente:

Control Calitate

Liviu Gherasim

Laborant verificări metrologice

Grigore Emil Ciorean
Gavril Tofan
Şef Departament
Mentenanţă

Electrician Injecţie

Marin Lanţoş

Responsabil managementul calităţii

Lili Mărioara Văleanu
Laborant

Leta Lakatos
Laborant
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Time

Senior Tina
Pasztor

NUMELE: Pasztor Leontina

ROMBAT Team

Senior Viluț
Stupinean

NUMELE: Stupinean Viluţ

Senior Valeria
Pop

NUMELE: Pop Valeria

Time

ROMBAT Team

Junior Lucian
Nașca

Junior Cristina
Buta

NUMELE: Naşca Lucian Călin

NUMELE: Buta Cristina Elena

Junior Darius
Petrașcu

NUMELE: Petraşcu Darius

DATA NAŞTERII: 12 Iunie 1963

DATA NAŞTERII: 30 iulie 1959

DATA NAŞTERII: 21 Septembrie 1963

DATA NAŞTERII: 27 Septembrie 1986

ANGAJAT DIN DATA DE: 24 Martie 2015

DATA NAŞTERII: 01 Iulie 1989

ANGAJAT DIN DATA DE: 01 Iunie 1990

ANGAJAT DIN: 1990

ANGAJAT DIN DATA DE: 10 August 1982

ANGAJAT DIN DATA DE: 03 Noiembrie 2014

FUNCŢIA: Manager Assistant / Agent vânzări

ANGAJAT DIN DATA DE: 02 Septembrie 2013

FUNCŢIA: Secretară

FUNCŢIA: Agent cumpărări

FUNCŢIA: Inspector Resurse Umane

FUNCŢIA: Analist calitate

extern

FUNCŢIA: Inginer automatist

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca persoană...

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca persoană...

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca persoană...

Câteva

cuvinte

despre

tine

ca

persoană...

Câteva

cuvinte

despre

tine

ca

persoană...

Câteva cuvinte despre tine ca
persoană...

„Sunt o persoană sociabilă, amabilă şi

„OM” cu defecte şi calităţi, dar disci-

„Sunt un om timid, un om căruia i-a

„Sunt o persoană serioasă; încerc

„Mă consider un om normal, care

„Sunt o persoană foarte ambiţioasă,

mă încadrez uşor în orice colectiv de muncă;

plinat, corect şi cooperant, cu simţul da-

plăcut şi îi place să îi ajute pe cei din jur. Îmi

să fiu amuzant, dar nu reuşesc întot-

încearcă să păstreze un echilibru și o anumită

care face tot posibilul să găsească rezol-

nu cred că cineva din echipa ROMBAT poate

toriei şi al lucrului bine făcut şi mulţumit

place să fiu în mijlocul naturii, iubesc florile,

deauna. Indiferent că este vorba de viaţa

decență în tot ceea ce face. Iar dorința mea

vare la problemele de zi cu zi ce apar în mod

spune contrariul. Iar în viaţa particulară pot

de realizările sale pe plan profesional şi

iar visul meu a fost să fiu biolog. Cea mai

personală sau profesională, îmi place să

de a mă manifesta întotdeauna în acord cu

neprevăzut, indiferent dacă sunt complicate

spune că pe lângă fiică, soră, mamă, sunt

familial.

mare calitate a mea este punctualitatea,

fac lucrurile cât mai bine, într-un mod

principiile mele de viață, mă face să fiu cel

sau nu. Cred că oamenii mă percep ca fiind

iar cel mai mare defect al meu este încre-

perfect. Sintagma „lucrul bine făcut” mă

mai adesea imparţială şi să nu merg spre

o persoană arogantă, dar calitatea care mă

derea prea mare în oameni.”

caracterizează.”

ceilalţi, ci să stau puţin în expectativă, să

defineşte ca om este sufletul bun. Încerc să

studiez înainte să acționez.”

ajut persoanele de lângă mine atâta timp cât

şi un om de afaceri, chiar bun aş putea
adăuga.”
Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca angajat ROMBAT...

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca angajat ROMBAT...
„Lucrez în ROMBAT din 1990. Am
lucrat o perioadă la Desfacere, pe urmă am

Câteva cuvinte despre dumneavoastră ca angajat ROMBAT...

Câteva cuvinte despre tine ca angajat ROMBAT...

Câteva cuvinte despre tine ca angajat

văd că şi ele îmi oferă acelaşi lucru. Sunt foar-

„Lucrez în ROMBAT de 25 de ani şi pot

fost numit Şef de Depozit, iar de aproximativ

„Sunt o persoană care a fost şi este

„Ca angajat ROMBAT lucrez la un

spune că vin la serviciu cu mult drag. Despre

17 ani lucrez în departamentul Cumpărări.

loială acestei societăţi. Mi-a plăcut întot-

alt standard de calitate, ISO 16949, faţă

„Ca angajat ROMBAT încerc să învăţ

pentru care nu prea am încredere în aceştia.”

munca de secretariat pot spune că este

Cu colegii mă înţeleg foarte bine, consider

deauna să imi fac treaba aşa cum am con-

de cel cu care eram obişnuit, ISO 9001,

cât mai multe şi să fac ceea ce presupune

Câteva cuvinte despre tine ca angajat

frumoasă şi nu atât de uşoară cum s-ar

că avem un colectiv foarte bun, cu care

siderat eu mai bine şi să fiu la dispoziţia

şi consider că este cel mai bun, perfect,

postul, cât mai bine şi în mod competent. În

crede. Secretara este intrefaţa dintre socie-

colaborez excelent, şi cred că împreună

celor din jur, deoarece obiectul meu de

sistem de calitate cu care mi-am dorit să

condiţiile în care vin dintr-un cu totul alt do-

„Ca angajat ROMBAT am avut parte

tate şi cei din exterior şi, din acest motiv, ea

putem să ne atingem obiectivele propuse.

activitate este OMUL. Munca, acest loc de

lucrez.”

ROMBAT...

te sceptic când vine vorba de oameni, fapt

ROMBAT...

meniu de activitate, fiecare zi aici este o pro-

de momente dificile la început, deoarece

trebuie să fie tot timpul amabilă, disponibilă,

muncă, este, în prezent, felul meu de a fi.

vocare, unde mă familiarizez cu noul mediu

lucrez în producţie unde întâlnesc diverşi

veselă, atentă, organizată şi, dacă s-ar

După 33 de ani, am ajuns să mă contopesc

de muncă, cu abordarea tehnică, cu o altă

oameni. Cu toate acestea, chiar dacă nu

putea, prezentă peste tot în acelaşi timp.

cu acest loc de muncă, ROMBAT făcând

cultură organizațională. După două luni, pot

m-am aşteptat, mă înţeleg bine cu colegii,

Vin în fiecare dimineaţă la muncă cu plăcere,

parte din mine.”

spune că mă simt bine aici, având în vedere că

îmi place echipa cu care colaborez, iar acest

iar acest lucru se datorează şefilor mei şi

nu am venit la ROMBAT cu scopul de a urmări

lucru reprezintă un plus pentru mine. La

colegilor din jurul meu, atât seniori, cât şi ju-

ceea ce nu este în regulă și nu mi-ar putea

ROMBAT m-am maturizat şi am învăţat să

niori, şi pot spune că, împreună la ROMBAT,

plăcea ci din contră. Am ştiut că va fi o schim-

fiu mai deschis cu ceilalţi, să colaborez mult

formăm o a doua familie .”

bare radicală, dar care va aduce, cu siguranță,

mai uşor cu cei din jur, dar şi să deţin

un plus în traseul meu profesional.”

controlul situaţiei.”
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ROMBAT B-Interview

Alexandru Szabo

Călin Indrecan

Purchasing Agent, Departament Cumpărări

Electronics Engineer, Departament Mentenanță

muncă, se pot realiza rezultate deosebite.”

cealaltă. Menţionez că amandouă erau

şedinţă voi face o distribuire a sarcinilor: cei

acelaşi timp, ca şi leneşul, dacă las lucrurile

Ce proverb te caracterizează?

fabricate de acelaşi fabricant, erau acelaşi

cu moralul ridicat vor realiza treburile im-

pe ultima sută de metri, voi ajunge să depun

„Veni, Vidi, Vici.”

model, aveau aceeaşi culoare şi, mai mult

portante, iar cei care au o zi mai proastă vor

un efort de două ori mai mare. În concluzie:

Care este cel mai amuzant sau haios

chiar, până şi finisajele interioare erau iden-

fi menajaţi puţin. În al doilea rând, probabil

încerc să nu fiu nici scump, nici leneş.”

tice.

mi-aş chema secretara şi aş ruga-o să îmi

Care este cel mai amuzant sau haios

facă agenda şi, totodată, m-ar interesa nişte

moment care ţi s-a întâmplat de când eşti

cifre şi ce s-a realizat până în acel moment.

angajat ROMBAT?

moment care ţi s-a întâmplat de când eşti
angajat ROMBAT?

Care este primul cuvânt care îţi trece prin

Time

ROMBAT B-Interview

Imediat mi-am dat seama de

„Cu ocazia unui import de baterii uzate,

greşeala făcută, mi-am prezentat scuzele

am fost la Vama Bistriţa pentru a înregistra

de rigoare şi am reuşit să plec. Am râs până

nişte documente.

la ROMBAT de păţania avută.

Care este primul cuvânt care îţi trece prin

Dacă mă gândesc mai bine, în cazul

„Cel mai amuzant moment de care am

în care aș fi director pentru o zi aş vrea ca

avut parte a fost anul trecut, la ziua ROMBAT.

La plecare, ies în parcare, mă îndrept

Pentru mine, acest moment a fost

lumea să nu se uite în altă parte sau cu frică

La piscină era o domnişoară care nu făcea

„Bistriţa – Acasă.”

grăbit spre maşina cu care am venit, intro-

cel mai amuzant de când sunt angajat

„Înainte să devin angajat ROMBAT,

atunci când intru în hală, ci să mă privească

parte din companie, dar care era dornică să

Dacă ai fi director pentru o zi, ce ai face?

duc cheia în uşă şi încerc să deschid: nimic...

ROMBAT. Îmi vine să râd de fiecare dată

primul cuvânt care îmi trecea prin minte era

ca o persoană normală, care luptă alături de

se bronzeze pe toate părţile corpului. S-a ex-

„La această întrebare prefer să răspund

nu se deschidea. Mai încerc odată: tot

când îmi amintesc acest moment.”

bateria de pe maşina mea, Dacia Solenza.

ei pentru viitorul companiei.”

pus fără nicio jenă şi una dintre persoanele

minte când te gândeşti la ROMBAT?

cu un citat:

nimic...

The Only Time Succes Comes Before

La un moment dat, cineva din spatele

Work Is In The Dictionary – Vidal Sasoon, în

meu întreabă. „Ce faci? Asta este maşina

traducere liberă: Singurul loc în care succesul

mea!” Era un lucrător vamal pe care l-am văzut

vine înaintea muncii este în dicţionar.

mai devreme într-unul din birourile Vamei.

Care ar fi desertul preferat pe care
ai vrea să-l savurezi la cantina din cadrul
ROMBAT?
„Îngheţată şi eclere.”

minte când te gândeşti la ROMBAT?

Acum, fiind angajat ROMBAT, primul lucru la

Ce proverb te caracterizează?

responsabile de eveniment nu ştia cum să o

care mă gândesc este automatizare.”

„Scumpul dă, leneşul aleargă.

convingă pe acea tânără să se acopere.”

Dacă ai fi director pentru o zi, ce ai face?

Explicaţie: Dacă sunt avar şi voi căuta

Care ar fi desertul preferat pe care

„În primul rând, dimineaţa la prima oră

mereu soluţia cea mai uşoară, atunci voi fi

ai vrea să-l savurezi la cantina din cadrul
ROMBAT?

aş aduna la o şedinţă angajaţii şi, în funcţie

obligat să fac investiţii suplimentare pentru

Nu există un anume lucru pe care l-aş

Mă opresc, mă uit în jur puţin derutat

de preferinţa fiecăruia, am sta la o cafea sau

ca acel lucru să funcţioneze. De exemplu:

„De când sunt angajat la ROMBAT am

face. Nu cred într-o reţetă a succesului peste

şi îmi dau seama că în parcare sunt două

un ceai. În acelaşi timp voi depista starea de

dacă la locul de muncă am de făcut o auto-

avut parte de desert o singură data şi cred ca

noapte, însă sunt ferm convins că, prin multă

maşini perfect identice parcate una lângă

spirit a fiecăruia după viteza cu care se bucură

matizare şi aleg cele mai ieftine componente,

era o gogoaşă. Desertul a fost foarte bun şi

de cafeaua/ceaiul de dimineaţă, iar după

atunci voi ajunge să plătesc de două ori. În

aş dori să repet experienţa.”

Ovidiu Bălaj

Valentin Șerban

Product Development Engineer, Departament Proiectare

Agent Cumpărări, Departament Cumpărări

zi, mi-aş înscrie oamenii la un master
aş vrea să cunosc fiecare angajat ROMBAT

având aceeaşi problemă tehnică ca şi prima

la Facultatea de Chimie,

pentru a afla ce satisfacţii sau nemulţumiri

maşină luată. Astfel, am fost pus în ipostaza

Electro-Chimie (sau ceva în zona aceasta).

are, precum şi dacă doreşte să schimbe, să

de a reveni la fabrică a doua oară tocmai

Totodată, aş omogeniza munca în depar-

„Eram într-o vineri la muncă când

modifice ceva.”

din Beclean. Şi, până la urmă, am mers în

tamente, deoarece toţi ar trebui să fie

nu se lucra şi povesteam pe hol cu Cristi

delegaţie cu maşina personală.”

capabili să facă acelaşi lucru. Spun acest

si Istvan despre noua maşină a lui Cristi.

Ce proverb te caracterizează?
„Omului îi trebuie un vis ca să suporte
realitatea.”
Care este cel mai amuzant sau haios
moment care ţi s-a întâmplat de când eşti
Care este primul cuvânt care îţi trece prin
minte când te gândeşti la ROMBAT?

angajat ROMBAT?
„Am plecat într-o zi în delegaţie, iar

specializarea

moment care ţi s-a întâmplat de când eşti
angajat ROMBAT?

Care ar fi desertul preferat pe care

lucru având în minte situaţia în care

Istvan îi spune lui Cristi la un moment dat:

ai vrea să-l savurezi la cantina din cadrul

lipseşte un angajat din motive diverse,

„Cine lucrează la Marketing îşi ia maşină

ROMBAT?

moment în care ar trebui să existe posi-

nouă, cine lucrează la Proiectare îşi ia

bilitatea ca ceilalţi colegi să îl înlocuiască.

maşină second-hand”. Iar eu, amuzat, am

„Îngheţată.”

Care este primul cuvânt care îţi trece prin
minte când te gândeşti la ROMBAT?

Mergând pe aceeaşi idee, dacă cineva

spus: ...”şi aştia noi angajaţi merg pe jos...” şi

„Maşină.”

demisionează, atunci ceilalţi din depar-

chiar în acel moment a trecut pe lângă noi
Directorul General Ioan Repede.”

„Piese de schimb.”

la ieşirea din oraş am fost nevoit să mă

Dacă ai fi director pentru o zi, ce ai face?

tament ar trebui să aibă aptitudinea de a

Dacă ai fi director pentru o zi, ce ai face?

întorc, deoarece s-a defectat maşina. În

„Dacă aş fi director pentru o zi aş in-

prelua atribuţiile o perioadă, până ce locul

„Nu cred ca aş face mare lucru. Probabil,

această situaţie, am fost nevoit să iau o a

vesti în înfiinţarea unei secţii speciale pentru

aş urma agenda directorului în continuare şi

doua maşină, dar şi aceasta s-a defectat,

crearea şi testarea bateriilor prototip.
Dacă aş fi director tehnic pentru o
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Care este cel mai amuzant sau haios

se va ocupa.”
Ce proverb te caracterizează?
„Nu mor caii când vor câinii.”

Care ar fi desertul preferat pe care ai vrea
să-l savurezi la cantina din cadrul ROMBAT?
„Ciocolata cu ROM (BAT). Mie îmi plac
prăjiturile, aşa că aş prefera o savarină.”
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Time

În urmă cu 35 de ani...

ROMBAT Team

Time

Happy ROMBAT

În 2014-2015 la ROMBAT...

Aşa cum deja se ştie
Vineri (26.06.2015) e iar veselie
Sus, la lac, ne adunãm
„Ziua Rombat” sã serbãm.
N-avem la proțap viței
La jar, prăjim mititei.
Ia-ți familia aşadar

Ne-am distrat...

Şi ne vedem la grãtar!
Cã-i serbare câmpeneascã
Micii…nu pot sã lipseascã
Şi tot pentru aceastã zi
Ne-am gãndit şi la copii
Şi aducem topogane,
Trambuline şi baloane.
Vor fi concursuri şi jocuri
Chiar cu premii pe alocuri
Sucuri, fructe, înghețatã,
S-ajungã la lumea toatã.

Ne-am bucurat...

Nu dați bani pe țigarete
Luați la tombolã bilete
Avem premii multe, bune…
Chiar de firme de renume!
Şi uite-aşa cu câțiva lei

Am învățat...

Poți şi-un LCD sã iei.
Şi-ar mai fi ceva de zis
Sunt mândru cã-s ROMBAT-ist
Dacã simți şi tu ca mine

Am alergat...

Sã-l cinstim cum se cuvine!

Ramona Nicoară

Departament Contabilitate

Am pescuit...

Ne-am ROMBAT-izat!
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