


Bateria nr. 1 în România

Dragi cititori, 

Ne apropiem cu paşi repezi de finalul anului 2017, un an plin de provocări. 
2017 ne-a pus la încercare în nenumărate rânduri oferindu-ne ocazia să 
experimentăm diferite stări, de la emoţii, tensiune, oboseală până la  bucurie, 
extaz şi sentimente de împlinire. Toate acestea ne-au dat ocazia să devenim mai 
înţelepţi, mai puternici, mai maturi.

Fiecare an care trece ne oferă posibilitatea să dobândim tot mai multă 
experienţă şi profesionalism, fiind tot mai conştienţi de capacitatea noastră de 
muncă.

Ne mândrim cu faptul că facem parte dintr-o familie numeroasă, grupul 
Metair, care se află într-o continuă creştere. Astfel ca din acest an ne putem 
mândri cu un nou membru al familiei, Moll Germania. Suntem bucuroşi ca s-a 
alăturat grupului  şi îi urăm „Bun Venit!”.

Suntem constienţi că fiecare dintre voi aţi participat  cu ceva la realizările 
ROMBAT, fie din postura de angajat, client, furnizor sau colaborator. Vă mulţumim!

Păşim în noul an cu speranţă şi încredere că împreună vom reuşi să realizăm 
tot ceea ce ne-am propus.

Vă dorim ca sărbătorile de iarnă să vă umple sufletele de bucurie, să vă 
aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor. La Mulţi ani!

Echipa Editorială



Dragi colegi,

Suntem foarte aproape de sfârşitul anului 2017 şi începutul anului 2018. În asemenea momente ne gân-
dim la ce progrese am avut în anul care se termină şi ce planuri avem pentru anul viitor.

În anul 2017 am avut o performanţă destul de bună pe vânzări, fiind pe cale de a realiza bugetul de 
peste 2.200.000 baterii. Aş menţiona tot la capitolul vânzări progresul remarcabil pe piaţa pieselor de schimb 
România. Avem în continuare un feed back bun de pe piaţă privind calitatea, confirmat de cifre care indică o 
reducere a returului în termen de garanţie şi 0 incidente la km 0, indicator specific clienţi OEM (producători 
de automobile).

Angajaţii au fost şi rămân foarte importanţi pentru toate activităţile firmei. De aceea am investit în 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor pe linie profesională, în crearea 
unui climat de muncă motivator dar şi în alte direcţii. Avem tot în această zonă semnale bune în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea stării de sănătate a angajaţilor.

Am pregătit anul 2018 din punct de vedere buget, care a fost aprobat de Consiliul de Administraţie ROMBAT, 
unde avem şi reprezentanţii acţionarului nostru Metair Africa de Sud. Bugetul de vânzări este similar cu cel din 
2017. Avem un buget de investiţii generos, care să suporte achiziţia unei linii de montaj noi şi modernizarea 
altor trei linii de fabricaţie.

Printre obiectivele prioritare ale anului 2018 se regăseşte calificarea bateriilor ROMBAT pentru alti clienţi 
OEM europeni de prestigiu. Aceste calificări şi negocierile comerciale cu acele firme au ca scop creşterea vânzărilor 
în anii următori, începând cu 2019, în aşa fel încât să folosim toată capacitatea de producţie a fabricii noastre.

Nu în ultimul rând aş vrea să menţionez că ne bucurăm şi de aprecierile conducerii grupului Metair.  
Menţionez în acest sens felicitările domnului Theo Loock, transmise după realizarea recordurilor de producţie 
şi vânzări din Noiembrie-2017: „Felicitări, suntem recunoscători pentru veştile bune şi pentru munca asiduă 
depusă de toată lumea!”.

Dar până la începutul anului 2018 să ne bucurăm de vacanţa bine meritată  de Crăciun şi Anul Nou ! 
Sărbători fericite şi La mulţi ani rombatiştilor şi familiilor lor!

Ioan REPEDE,
Director General ROMBAT
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“ Ca oameni de vânzări, nimic nu ne poate 
aduce o satisfacţie mai mare precum 

performanţa. Să vindem tot mai mult, să atingem 
noi recorduri, să obţinem satisfacţia clienţilor noştri, 
sunt obiective care ne motivează şi ne alimentează 
cu energia de care avem nevoie pentru a obţine re-
zultate deosebite. Se spune că echipa de vânzări 
reprezintă “motorul” unei companii şi cred că nu 
este departe de adevăr. O maşină însă nu poate 
funcţiona perfect numai cu un motor bun. Pentru a 
da randament maxim este nevoie ca toate compo-
nentele sale să funcţioneze perfect. De aceea, cred 
că performanţa actuală aparţine tuturor celor care 
suntem implicaţi în acest fenomen: colegi, parteneri, 
clienţi. Fără ei nu am putea reuşi vreodată şi lor tre-
buie să le mulţumim în primul rând. Împreună putem 
spune că reprezentăm cu mândrie ROMBAT, bateria 
nr. 1 în România!” 

Costel Trincă,
Director național de vânzări  ROMBAT

Mulţumim echipei de vânzări, distribuito-
rilor şi clienţilor care ne cumpără produsele, vă 
mulţumim tuturor pentru încrederea pe care 
ne-o acordaţi!”        

Record de vânzari
în luna noiembrie

Preocuparea noastră permanentă este să 
depăşim aşteptările clienţilor printr-o continuă 
îmbunătăţire a calităţii produselor şi serviciilor 
noastre iar acest lucru se reflectă şi în vânzări. 
Anul acesta a reprezentat al treilea an consecutiv 
de creştere a vânzărilor iar luna noiembrie a fost 
cea mai bună lună  de vânzări din ultimii 10 ani 
pe piaţa aftermarket România. Am dovedit încă o 
dată că se poate face performanţă cu un produs 
românesc şi că bateria ROMBAT nu este cu nimic 
mai prejos faţă de alte produse de renume la nivel 
mondial.

I-am întrebat pe domnii Eduard Croitoru, 
director de vânzări şi marketing şi Costel Trincă, 
director naţional de vânzări, ce a stat la baza 
acestei performanţe.

“Faptul că luna noiembrie 2017 a fost cea 
mai bună lună de vânzări pe piaţa AM 

România din ultimii 10 ani pentru mine reprezintă 
mult mai mult decât ar reprezenta pentru orice 
om de vânzări. Spun asta pentru că acest lucru 
este o confirmare clară că strategia implementată 
începând cu 2014 este una de succes. Pe lângă 
această performanţă extraordinară, am reuşit să 
îmbunătăţim indiscutabil şi rating-ul privind imagi-
nea de marcă ROMBAT, lucru şi mai greu de obţinut 
în lumea bateriilor. Desigur că acest  lucru nu ar fi fost 
posibil fără colegii mei din vânzări şi marketing care au 
dus bătălia efectivă pe teren şi cărora le mulţumesc! 
În aceeaşi măsură le mulţumesc şi distribuitorilor şi 
clienţilor noştri.” 

Eduard Croitoru,
Director de vânzări și marketing ROMBAT



Pentru piaţa Aftermarket România anul 2017 a 
însemnat al treilea an de creştere consecutivă. Ne-am 
regăsit cumva ritmul cu care eram obişnuiţi, acela de a 
creşte de la an la an. Însă 2017 a însemnat pentru ROMBAT 
pe piaţa internă mai mult decât o nouă creştere a volu-
melor de vânzare. A reprezentat o reconfirmare a faptu-
lui că strategia pe care am ales să mergem în urmă cu 3 ani 
este una de succes, care şi-a arătat roadele şi anul acesta:

- Am continuat şi în 2017  să ne „deschidem porţile” şi 
am invitat la Fabrică clienţi din toată ţara. Reprezentanţii 
magazinelor au putut să vadă cu ochii lor cum arată una 
dintre cele mai moderne fabrici de baterii din Europa, pen-
tru ca apoi să povestească experienţa traită la Bistriţa 
clienţilor cu care iau contact, recomandându-le cu încre-
dere bateria ROMBAT. 

• Am branduit cu ROMBAT o serie de magazine cheie 
din ţară, devenind, pe de o parte mult mai vizibili în locaţiile 
respective, iar pe de altă parte, întărind relaţia cu maga-
zinele branduite pe care le-am pus şi mai mult în valoare.

• Într-o perioadă extrem de instabilă din punct de 
vedere al preţurilor (atât la materii prime cât şi la produse 
finite ori servicii) am reuşit să ne păstrăm în echilibru şi 
să susţinem procesul de vânzare şi competitivitatea în 
piaţă pentru Reţeua de distribuţie ROMBAT prin modificări 

de preţ cu impact cât mai mic pentru toţi cei implicaţi în 
lanţul de distribuţie.

• Am participat la toate cele 3 evenimente ATBS orga-
nizate la Iaşi, Bucureşti şi Craiova, întărindu-ne astfel relaţia 
de business cu AD Auto Total, cel mai mare distribuitor de 
piese şi accesorii din România şi deschizând noi oportunităţi 
de vânzare pentru bateriile ROMBAT.

• Ne-am concentrat pe partea de servicii post vânzare, 
nu numai pe calitatea foarte bună a produselor, şi am ţinut 
să premiem, în cadrul unui eveniment de amploare ce a avut 
loc la Braşov (primul de acest gen din istoria ROMBAT), pe 
cei mai  apreciaţi Parteneri din Reţeaua de service şi garanţii de 
către Clienţii finali.

• Am continuat să comunicăm avantajele noilor baterii 
cu SuperEndurance Technology şi să fim prezenţi, pentru al 
treilea an consecutiv, pe cele mai importante posturi TV din 
România, dar şi în mediul online sau outdoor.

• Am menţinut garanţia de 3 ani la bateriile ROMBAT 
Premier pentru al treilea an consecutiv, lucru care a oferit, 
încă o data, o dovadă a faptului că ROMBAT investeşte în 
calitatea produselor sale, cât şi a încrederii pe care o are în 
aceste produse de nouă generaţie. Putem spune că am fost 
astfel şi o sursă de inspiraţe pentru competitorii noştri, lucru 
care este normal să se întâmple până la urmă atunci când 
eşti lider de piaţă.

Pentru toate aceste realizări este un moment bun să 
mulţumim tuturor Angajaţilor ROMBAT şi ai Partenerilor 
noştri, care au avut o implicare importantă în a menţine bate-
ria ROMBAT în topul preferinţelor Clienţilor. Cu toţii suntem 
mândri de aceste realizări şi de faptul că, prin munca noastră 
de zi cu zi, facem din ROMBAT bateria nr.1 in România!

Al treila an cu 
creştere consecutivă 
pe piaţa din România

•  Record al tuturor 
timpurilor pentru 
producţia de baterii 
–  292.177 bucăţi

•  Record al tuturor
timpurilor pentru
vânzarea de baterii
–  288.525 bucăţi

•  Record de vânzări 
ai ultimilor 10 ani 
pe piaţa pieselor de 
schimb din România

 •  Record de 
producţie plumb la 
REBAT pentru anul 
2017

Time
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Odată cu schimbarea imaginii de marcă şi trecerea la 
noua identitate ROMBAT, am înţeles cât este de important 
să devenim vizibili în punctele cheie de vânzare, acolo unde 
este esenţial să “comunicăm” şi la nivel vizual cu Clientul. 
O imagine de brand nu poate fi construită peste noapte 

şi implică eforturi pe mai multe planuri. Am ales să facem 
branding pentru o serie de magazine importante din ţară, 
acest lucru având beneficii în ambele sensuri, atât pentru 
ROMBAT cât şi pentru magazinele Partenere respective. 
ROMBAT devine astfel vizibil către Clienți, iar magazinul 
beneficiază de o îmbunătăţire a imaginii, devenind mai 
atractiv pentru Clienții săi. În 2017 ROMBAT a contribuit 
la brănduirea a peste 70 de magazine partenere din ţară, 
investind în acest proiect peste 20.000 Euro. Și rezul-
tatele s-au văzut foarte rapid. Magazinele respective au 

devenit mai apropiate de brandul ROMBAT, recomandă 
cu mai multă căldură bateria noastră către Clienți, ceea ce 
duce în final la un business mai bun atât pentru noi cât şi 
pentru ei. Notorietatea brandului nu se câştigă numai prin 
calitatea produselor ci, mai ales, prin modul în care ale-
gem să comunicăm Clientului beneficiile pe care acesta le 
are utilizând produsele respective.  Bateriile ROMBAT din 
noua generaţie cu SuperEndurance Technology ating un 

nivel foarte ridicat al performanţei şi acest lucru trebuie 
adus în conştiinţa Clientului înainte ca acesta să ia decizia 
de cumpărare. De aceea, acest proiect de branding maga-
zine este unul extrem de important în noua strategie de 
marketing ROMBAT şi va continua să contribuie şi în anii 
următori la îmbunătăţirea imaginii, la creşterea vizibilităţii, 
la întărirea relaţiei cu magazinele Partenere şi la menţinerea 
ROMBAT drept bateria nr.1 în România.

ROMBAT NewsTime
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Anul 2017 a însemnat pentru piaţa AM 

Export o continuitate în afaceri, ROMBAT 

cucerind 15 clienţi noi. 

Aceştia sunt atât din ţări cu clienţi 

existenţi (Franţa, Grecia, Bulgaria), dar şi 

din ţări unde ROMBAT nu a mai vândut în 

ultimii ani (Lituania, Irlanda). 

Au fost redeschise pieţe de aftermarket 

ca Ucraina şi au început livrările în Polonia. 

S-au înregistrat creşteri importante faţă 

de 2016 pe pieţele tradiţionale, respectiv 

peste 63% în Rusia, aproape 60%  în Marea 

Britanie şi peste 15% în Germania. 

Aceste date ne fac să privim cu optimism 

spre anul 2018.

15 clienţi noi pentru 
ROMBAT în 2017 pe piaţa 
din after market Export



cerinţelor Renault Nissan cât şi în 
cercetare, spre exemplu fenomenul 
de stratificare a electrolitului în bat-
eriile pentru sistemele Start/Stop.

Cu Ford Craiova din punct de 
vedere comercial suntem acreditati 
ca furnizori de baterii începând cu 
anul 2019, momentan fiind în proces 
de validare produs.

Cu alţi producători de autovehi-
cule din Germania avem deasemenea 
în dezvoltare proiecte pentru siste-
mele Start/Stop (EFB) dar şi pentru 
cele cu frânare regenerativă (AGM). 

Privitor la reţelele de distribuţie 
autorizate de producătorii de auto-
vehicule de tip OES suntem deja 
prezenţi în Renault cu mărcile Motrio 

Industria auto, prin sectoarele 
OEM&OES, reprezintă un  factor cheie 
în orice ţară din lume, industrializată 
sau nu. Și pentru că în nicio ţară un 
producător nu poate satisface în în-
tregime cerinţele pieţei locale, există 
soluţia penetrării pe alte pieţe. În sec-
torul automotive lucrurile sunt destul 
de aşezate prin existenţa reţelelor de 
distribuţie autorizate multinaţionale.

Principalii producătorii locali de au-
tovehicule în România sunt Dacia Piteşti 
şi Ford Craiova, care se conformează 
prin noile proiecte de vehicule politicilor 
industriale şi de mediu europene.

La Dacia Piteşti suntem furni-
zori din 1996, avem o lungă colaborare 
în dezvoltarea de produse adaptate 

şi High Life, în reţeaua PSA cu marca 
Peugeot.

Împreună cu firma soră, Mutlu 
Turcia, am fost nominalizaţi ca furni-
zori într-un proiect pentru un mare 
distribuitor mondial de piese auto, 
marcă proprie, gama Hot Climate, 
pentru livrări începând cu primăvara 
lui 2018 în Orientul Mijlociu.

Toate proiectele în care suntem 
parteneri reprezintă o provocare 
continuă pentru ROMBAT, ne ajută 
să ne descoperim punctele mai puţin 
bune, să le întărim şi astfel  să facem 
faţă unui climat competiţional deo-
sebit de agresiv dar şi provocărilor 
generate de  tendinţele „e-mobility” 
ale viitorului.

ROMBAT în industria auto

ROMBAT NewsTime
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cadrul expoziţiei Equip Auto 2017.
Equip Auto reuneşte pe 

lângă distribuitori de piese auto 
şi „bateriştii” din toată lumea care 
împart pentru câteva zile acelaşi 
perimetru, deşi dimensiunile au 
proporţii mai mari când vine vorba 
de piaţa de baterii pe care o împart, 
comparat cu spaţiul de expoziţie. 

Ne-am aliniat aşadar şi în acest 
an alături de marii producători de 
baterii şi ne-am prezentat pro-
dusele de nouă generaţie, poate 
celei mai importante pieţe pe care 
activăm. 

ROMBAT este un brand din 
ce în ce mai prezent prin aceste 

În perioada 17-21 octombrie 
ROMBAT a participat la Equip Auto 
Paris, un târg de talie mondială, care 
a găzduit expozanţi din 40 de ţări; 
dintre acestea, 14 au avut pavilioane 
naţionale.

Acest eveniment a fost o 
demonstraţie impresionantă a modu-
lui în care industria auto se pregăteşte 
pentru a întâmpina noile tendinţe 
tehnologice. 

Aventura parisiană a acestui 
brand românesc încă se scrie pe piaţa 
franceză. Fiecare participare ne dă 
ocazia sa legăm noi relaţii şi să fructifi-
căm noi oportunităţi de business, ceea 
ce s-a întâmplat şi de această dată în 

participări şi se bucură astfel de 
creşterea constantă a numărului de 
clienţi în portofoliu.

La sfârşitul celor 5 zile, rezul-
tatele au fost peste aşteptări, zeci 
de mii de vizitatori fiind interesaţi de 
inovaţiile anului 2017 din domeniul 
pieselor şi echipamentelor auto. 

Equip Auto 2017 a însemnat 
pentru ROMBAT un real succes, 
standul fiind vizitat de reprezentanţii 
a peste 40 de firme din 22 de ţări. 

Mulţumim în mod special 
românilor care au salutat prezenţa 
noastră la acest târg şi care ne-au 
urat succes.

TimeROMBAT News
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Sâmbătă, 30 septembrie 2017, ROMBAT a participat la 
cel mai important târg din domeniul auto din zona de SV a 
ţării – ATBS Craiova. ROMBAT a oferit participanţilor posibili-
tatea de a câştiga o baterie Premier, la fiecare 2 ore, pe toată 
durata târgului.

Și de această dată standul ROMBAT s-a ridicat la nive-
lul evenimentului în sine, unul de altfel foarte reuşit. Am 
fost singurul producător de baterii prezent la evenimentul 
de la Craiova şi ne-am bucurat să stăm de vorbă cu foarte 
mulţi oameni, actuali sau viitori clienţi, interesaţi de bateri-
ile ROMBAT. Le mulţumim partenerilor de la AD Auto Total 
cât şi tuturor celor care au vizitat standul ROMBAT!

Costel Trincă,
National Sales Manager ROMBAT

ROMBAT a participat 
la AUTO TOTAL
BUSINESS SHOW 
(ATBS) CRAIOVA

ROMBAT NewsTime
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REBAT dispune de cea mai bună 
tehnologie existentă la ora actuală 
pe plan mondial BAT (Best Available 
Technology),  prin intermediul căreia:

• Se recuperează cu un randa-
ment maxim plumb, polipropilenă 
etc.

• Au scăzut consumurile spe-
cifice (gaz, oxigen, electricitate).

• Au scăzut substanţial emisiile 
în atmosferă.

Acordăm o atenţie maximă as-
pectelor privind protecţia muncii, 
calităţii şi mediului. 

Prin laboratorul nostru se 
monitorizează constant emisiile 
de gaze, solul, apa, şi aerul. Până la 
acest moment putem afirma că a 
fost un an fără incidente în domeniile 
precum: mediul, calitatea, sănătatea 

Plumbul este o resursă naturală  
care trebuie reciclată. Ca producători 
de baterii auto plumb-acid, ne-am 
angajat să colectăm şi să prelucrăm 
bateriile uzate în scopul reutilizării 
acestora într-un procent de peste 
80% din masa totală.

Scopul nostru este să reducem 
consumul resurselor naturale prin 
stimularea colectării de baterii deşeu, 
oferind furnizorilor noştri preţuri cât 
mai atrăgătoare.

Cumpărăm baterii uzate atât din 
România cât şi din străinătate: Un-
garia, Italia, Ucraina astfel că, volumul 
de baterii uzate provenite din impor-
turi a crescut de la an la an, în primele 
10 luni ale anului 2017 am colectat cu 
aproape 10% mai multe baterii decât în 
aceeaşi perioadă a anului anterior.

şi siguranţa în muncă.
Pentru a obţine un produs de 

calitate maximă suntem conştienţi de 
importanţa cunoaşterii cât mai pro-
funde a proceselor de rafinare, aliere 
şi turnare, punând accentul pe instru-
irea continuă a angajaţilor noştri.

REBAT respectă legislaţia de 
mediu naţională transpusă din legis-
laţia EU. REBAT ia măsuri continue 
pentru reducere costuri logistice cu 
transportul deşeurilor atât pe terito-
riul României cât şi în ţările de unde se 
transferă/importă deşeuri.

Avem o echipă harnică şi dedi-
cată care lucrează cu scopul de a-şi 
îmbunătăţi continuu performanţele. 

Sperăm că şi în acest an vom 
fi colindaţi de copiii de la Școala 
Gimnazială din Copșa Mică.

REBAT, ne îngrijim de mediu

• în fiecare an colectăm și 
prelucrăm peste 20.000 
de tone baterii deşeu

• în ultimii 4 ani am reușit 
să atingem niveluri de 
eficienţă de peste 80%

• în ultimii 12 ani am avut 
o creştere a  producţiei 
pentru plumbul finit de 
peste 300%

                                   • de mai bine de 5 ani am
                          implementat  sistemele de
                management al calităţii, al mediu-
lui,  al sănătăţii şi securităţii muncii şi reu-
şim să menţinem toate cele 3 certifcate 
(OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001). 
În acelaşi timp aşteptăm cu nerăbdare 
să implementam şi la noi standardul 
ISO 50001 şi standardul ISO 31000. 



Când a avut loc primul contact al 
dvs. cu brandul ROMBAT?

Primul contact cu brandul ROMBAT 
a avut loc în aprilie 2007.

Când a început traseul dumnea-
voastră profesional în cadrul com-
paniei ROMBAT, punct de lucru REBAT 
Copşa Mică?

Am început să lucrez la ROMBAT 
– Punct de Lucru REBAT în iunie 2007.

Care sunt etapele care v-au an-
corat în cadrul acestei echipe de lucru şi 
v-au ajutat să deveniţi ceea ce sunteţi 
astăzi?

Am fost angajat pe postul de 

inginer de producţie, specializarea 
mea fiind inginerie metalurgică, iar 
după aproximativ 1.5 ani am fost nu-
mit Șef Punct de Lucru.

Cum arată evoluţia REBAT în 
viziunea managerului  Adi Kiss?

Datorită investiţiilor masive care 
s-au făcut la REBAT, între dotările 
pe care le-am găsit acum 10 ani şi 
dotările actuale este o diferenţă foarte 
mare şi anume:

• în procesul de prelucrare a 
acumulatorilor uzaţi s-a trecut de 
la maşinile manuale de tăiere la 
instalaţia de sfărmâre/separare/de-
sulfatare pastă Engitec, unde totul 
este automatizat;

• cuptoarele de reducţie au fost 
înlocuite cu un cuptor nou, la care 
procesul de ardere este asistat de PC. 
Exploatarea acestui cuptor este mai 
sigură şi mai facilă.

• capacitatea în atelierul Rafinare 
a fost mărită prin montarea unor oale 
noi de capacitate sporită. De aseme-
nea au fost înlocuite arzătoarele cup-
toarelor de ardere cât şi agitatoarele ca 
pompele de Pb şi maşina de lingotare;

• modernizarea instalaţiilor de 

la REBAT nu a fost făcută doar pen-
tru creşterea capacităţii de producţie. 
S-a avut în vedere îmbunătăţirea 
condiţilor de mediu cât şi reducerea 
consumurilor energetice aferente 
produsului finit;

• pentru personalul angajat se 
acordă o deosebită atenţie astfel au 
fost modernizate grupul de vestiare, 
sala de mese şi a fost înfiinţată o 
spălătorie internă pentru echipamen-
tul de protecţia muncii;

• REBAT a implementat sisteme 
de management ISO 9001, ISO 14001 
şi OHSAS 18001.

Ce aspecte doriţi să îmbunătăţiţi 
pe viitor în cadrul REBAT?

Există nenumarate oportunităţi 
de îmbunătăţire şi acesta este princi-
palul obiectiv al personalului TESA de 
la REBAT.

În spatele managerului se află 
omul Adi Kiss, care sunt hobby-urile 
dvs. şi cum vă petreceţi timpul liber?

Îmi plac drumeţiile montane şi fac 
zilnic sport.

Care este sloganul dvs. în viaţă?
Nu pot să spun ca aş avea un slo-

gan anume.

ROMBAT InterviewTime
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Interviu

 Adrian Kiss
 Manager REBAT
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ROMBAT a participat  la Gala Topul Naţional al Firmelor 2017, ediţia a XXIV-a, 
organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României unde am primit premiul I în 
domeniul Industrie. 

Evenimentul a avut loc în data de 9 noiembrie la Centrul Expoziţional Romexpo 
din Bucureşti, eveniment unde se premiază cele mai performante companii din 7 
domenii de activitate: industrie, servicii, comerţ, turism, cercetare-dezvoltare şi 
high-tech, agricultură, silvicultură şi pescuit şi construcţii.

ROMBAT, locul I la Gala
Topului Naţional a Firmelor

Conform tnf.ro, site-ul organizatorului:  „România a fost în 
2016 lider la creştere economică între statele europene, iar cifrele 
se regăsesc şi în clasamentul realizat anual de Camera de Comerţ 
şi Industrie a României – Topul Naţional al Firmelor. Clasamentul 
este realizat pe baza unei metodologii complexe şi unitare la nivel 
naţional, prevăzută de lege şi implementată de fiecare Cameră la 
nivel de judeţ. Topul analizează indicatori precum cifra de afaceri 
netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa 
utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.”

ROMBAT, premiat şi în acest an la Topul Firmelor
Camera de Comerţ şi Industrie Bistrita, a organizat şi 

în acest an Topul Firmelor, eveniment organizat anual în-
cepând cu anul 1993, fiind cel mai important eveniment ce 
promovează excelenţa şi competiţia pozitivă a companiilor 
locale, reprezentând o radiografie a valorilor şi rezultatelor 
acestora. În acest an s-a ajuns deja la ediţia a XXIV-a.

Anul acesta, la fel ca şi anul trecut, ROMBAT a dominat 
Topul Creativităţii obţinând Locul I. Am fost clasaţi şi în Topul 
Exportatorilor printre alte întreprinderi (companii) mari din 
judeţ.

Susţinem proactiv dezvoltarea judeţului şi creşterea 
bunăstării comunităţii în care suntem localizaţi.
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La S.C. ROMBAT S.A. expresia relaţiilor de muncă se poartă cu respect 
şi determinare,  desemnează toate activităţile care contribuie - atât oficial, 
cât şi neoficial - la o colaborare constructivã, în interesul tuturor, între an-
gajator şi angajaţi. Elementul central al relaţiilor de muncă îl reprezintă relaţia 
contractuală care există între angajaţi prin organizaţia sindicală, SINDICATUL 
ROMBAT şi angajatorul S.C. ROMBAT S.A., membru al grupului METAIR. 

Ambele părţi au nevoie de un climat de muncă prielnic, şi este, în vederea 
obţinerii performanţelor în unitate. Relaţiile de muncă sunt bazate pe respect, 
corectitudine, încredere şi sinceritate, însoţite de legislaţia în vigoare, consti-
tuie cheia succesului la ROMBAT. 

Angajaţii simt că prin orga nizaţia lor existentã, „sindicatul”, le sunt apãrate 
interesele. 

Administarţia ROMBAT răspunde doleanţelor raţionale ale sindicatului, 
prin satisfacerea multor revendicări cerute, dacă aceasta sunt posibile, in-
formând angajaţii de rezultatele obţinute şi des pre strategiile de dezvoltare 
a unităţii.

Pentru a menţine o atmosferã colegialã şi prietenească cu toţi angajaţii, uni-
tatea împreună cu sindicatul susţine o zi pe an ca ziua firmei, „ZIUA ROMBAT”, 
unde se întâlnesc toţi angajaţii la o sărbătoare deschisă într-o locaţie de agre-
ment. 

Pentru o relaţie apropiată între toţi salariaţii din ROMBAT, sindicatul 
organizează diverse forme de relaţionare cu zile de destindere şi bună 
dispoziţie, organizând excursii turistice, concursuri de pescuit, ieşiri la munte, 
la schi şi săniuş, etc.

Comunicat
Sindicatul ROMBAT
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Time

 În menţinerea unui climat prielnic între administraţie şi sindicat, a 
relaţiilor pozitive de muncă, un rol deosebit de important îl are comunicarea. 
Comunicarea interpersonală şi intergrupală are un puternic caracter profesional, 
psihologic şi social în ROMBAT.

Costică Georgiu,
Preşedinte Sindicat ROMBAT

Vasile Marcu,
Vicepreşedinte Sindicat ROMBAT



ROMBAT NewsTime

16

Încheiem încă un sezon competiţional de succes alături de ROMBAT, iar ceea 
ce mă bucură şi mă motivează foarte tare este că deja acest parteneriat devine 
tradiţional şi, prin suma expunerilor avute, colaborarea noastră dă roade. Din ce în 
ce mai mulţi oameni ne asociază pe noi ca echipaj cu brandul ROMBAT şi sunt foarte 
încântat că am avut ocazia să vorbesc despre produsele bistriţene atât în România, 
cât şi în ţările în care am concurat în acest an, respectiv Austria şi Elveţia. Chiar unul 
dintre spectatorii elveţieni aflaţi la startul festiv al Rallye International du Valais 
mi-a spus că pe maşina lui are o baterie ROMBAT şi se bucură să vadă acelaşi logo 
pe o maşină de concurs. Bineînţeles că ne-a aşteptat şi la sosire şi ne-a aplaudat pe 
podium, acolo unde am reuşit să urcăm pe locul 3 al Trofeului 2WD din cadrul Tour 
European Rally. 

Am avut şi momente dificile în timpul acestui an, dar cu muncă şi voinţă le-am 
depăşit, aşa încât în urma participărilor noastre internaţionale, am izbutit să ne clasăm 
pe locul 4 în clasamentul general al Trofeului 2WD. În egală măsură îmi amintesc 
cu plăcere de participările mele în calitate de sportiv susţinut de ROMBAT la prima 
Conferinţă Naţională a Partenerilor, acolo unde am avut plăcerea să cunosc cei mai 
de seamă distribuitori. Totodată, am fost imaginea standului ROMBAT din cadrul 
ATBS de la Romexpo, fiind prezent în mijlocul publicului pentru detalii tehnice, dar 
şi pentru tombole inedite. Toate aceste lucruri îmi dau puterea şi convingerea că în 
2018 vom reuşi rezultate sportive şi de promovare mai bune, de aceea doresc să 
mulţumesc ROMBAT pentru încrederea acordată încă de la începutul anului 2015.”

Alex Filip

Alex Filip, pilotul care ne face cinste
atât în ţară cât şi peste hotare!

„
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ROMBAT, printre sponsorii Tracking Dracula
Sfârşitul lunii septembrie a fost marcat de unul din-

tre cele mai spectaculoase concursuri pe două roţi - prima 
ediţie a competiţiei hard enduro din România, şi totodată 
una dintre etapele internaţionale de profil. Campionatul 

regional “Tracking Dracula” s-a desfăşurat în zona Valea 
Străjii-Pasul Tihuţa, pe un traseu de peste 80 de km prin 
Munţii Bârgăului şi Munţii Călimani, şi a strâns aproximativ 
150 de concurenţi.

Ne bucurăm de fiecare dată când primim din partea 
clienţilor noştri un semn de mulţumire, aprecieri. De curând, 
domnul Martita Pantilimon (Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud), 
deţinător al unei baterii ROMBAT, de aproape 10 ani, pe un 
tractor de ȘCOALA, a dorit să ne mulţumească pentru cali-
tatea bateriei deţinute, venind personal la sediul ROMBAT. 

Apreciem de fiecare dată, orice mesaj primit din partea 
clienţilor noştri. Domnul Marcel Rossi din Rădăuţi jud. Suceava, 
ne-a transmis de curând, un mesaj de mulţumire pentru care îi 
suntem recunoscători.

„Apreciez foarte mult produsul dumneavoastră pe care il folosesc 
de 9 ani fără probleme. Sunt la a 4-a maşină Dacia pe care o posed (am 
54 de ani) şi am schimbat nenumărate baterii de maşină, dar nu am auzit 
niciodată ca o baterie auto cu plumb să funcţioneze 9 ani! Aprecierea pentru 
produsul dumneavoastră m-a facut să vă caut şi să vă adresez un mesaj de 
consideraţie pentru munca dumneavoastră. Cu stimă, Rossi Marcel. 

Clienţi mulţumiţi

Aşteptăm în continuare, cu mare interes, părerea dumneavoastră 
în legătură cu produsele ROMBAT pe care le folosiţi. Drum bun, tuturor!
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Poezii de iarnă
Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, 
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi. 

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! 
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători. 

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare, 
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare, 
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum, 
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum. 

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare. 
Iată-o sanie uşoară care trece peste văi... 
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

Iarna
de Vasile Alecsandri
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A bătut la uşa noastră
Până-n ziuă Moş Ajunul,
Să ne-aducă veste nouă,
Cum că mâine e Crăciunul.

Am tras repede zăvorul,
De la uşa din pridvor
Și intrând unchiaşu-n casă,
Ne-a urat: Noroc şi spor!

A nins vremea peste moşul
Și-i e barba de zăpadă,
Ca omătul ce se-aşterne,
În troiene prin ogradă.

Iar pe umeri, deopotrivă
Cu povara cea de ani,
Într-un sac cu daruri poartă
Jucării şi gologani.

Lângă vatră ni s-aşază
Și cu drag ne povesteşte,
Basmul sfânt al Celui care
Toată lumea cârmuieşte.

Basmul naşterii slăvite,
A copilului Hristos,
Care lumii răsărit-a
Soare nou şi luminos.

Apoi moşul ne sărută
Și ne-mparte gologani,
Iar copiii, roată în juru-i,
Îi urează: „La multi ani!”

Și se duce Moş Ajunul,
Cel cu barbă de zăpadă,
Revărsând belşug şi daruri,
Din ogradă în ogradă

Moș Ajunul
de T. Duţescu-Duţu

Te uită cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubito, priveşte -
Mai spune s-aducă jăratec
Și focul s-aud cum trosneşte.

Și mână fotoliul spre sobă,
La horn să ascult vijelia,
Sau zilele mele - totuna -
Aş vrea să le-nvăţ simfonia.

Mai spune s-aducă şi ceaiul,
Și vino şi tu mai aproape, -
Citeşte-mi ceva de la poluri,
Și ningă... zăpada ne-ngroape.

Ce cald e aicea la tine,
Și toate din casă mi-s sfinte, -
Te uită cum ninge decembre...
Nu râde... citeşte nainte.

E ziuă şi ce întuneric...
Mai spune s-aducă şi lampa -
Te uită, zăpada-i cât gardul,
Și-a prins promoroacă şi 
clampa.

Eu nu mă mai duc azi acasă...
Potop e-napoi şi nainte,
Te uită cum ninge decembre...
Nu râde... citeşte nainte.

Decembre
de George Bacovia




