


Crăciunul este 
perioada în care 
aprindem focul 

ospitalităţii în casă
şi cel al dragostei

în inimi.”
 Washington Irving
(scriitor american de la începutul

secolului al 19-lea)

Mesaj editorial

A plecat.....a plecat și acest an, un an plin de 
provocări, realizări și muncă. Am dat pagina și 
citim ceea ce urmează...CRĂCIUNUL, sărbăto-
rile mult așteptate de toată lumea. Dar, totuși, 
câți dintre noi ne-am întrebat ce înseamnă de 
fapt Crăciunul?  Este doar o sărbătoare sau 
este un moment și atât? Iubim Crăciunul pentru 
că reprezintă mai mult decât o clipă, parcă se 
produce o magie, totul e mai luminat, mai cald, 
ne simțim copii atunci când împodobim bradul, 
când deschidem cadourile, ne copleșește o stare 
de bucurie, de împlinire, de liniște lângă familie, 
mâncarea e mai aromată, mai gustoasă, este 
despre fericirea din ochii celor dragi când îi îm-
brățișăm, despre mesajele trimise cu dor, despre 
timp liber, regăsire, colindat pe străzi, dormit mai 
mult, fulgii de nea priviți de la fereastră, despre 
ceea ce ne face fericiți....un sentiment inexpli-
cabil pe care îl simțim toți, este pur și simplu o 
sărbătoare magică.

Fiecare ediție al acestui frumos și minunat proiect 
este pentru noi și despre noi. Suntem unici, sun-
tem dedicați, implicați, perseverenți și optimiști.

Munca depusă, realizările, devotamentul și serio-
zitatea ne definesc. 

Acest proiect este despre noi, FAMILIA ROMBAT.

Haideți să continuăm povestea și tradiția cu ace-
eași atitudine, aceeași încredere în noi, căci mun-
ca în echipă ne-a ajutat să ajungem aici, împreună 
am obținut PREZENTUL.

Vă lăsăm să descoperiți cât de minunați suntem, 
fiecare pagină vă va dezvălui o poveste, o treaptă 
în plus în istoria ROMBAT, pentru că noi, DA, NOI, 
reprezentăm TOTUL.

Componentele Bateriei Nr.1 în România suntem NOI.

Vă mulțumim pentru tot!

Echipa editorială vă urează sărbători de poveste 
și să nu uităm că magia Crăciunului este în noi și 
în ceea ce visăm.

Anul 2020 va fi unul extraordinar! 

Florina & Ema
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Ne apropiem de sfârșitul anului 
2019 și nu pot să nu vă mul-

țumesc pentru tot aportul dum-
neavoastră la buna funcționare 
a fabricii, în 2019. Vă mulțumesc 
pentru că ați lucrat cu grijă și nu am 
avut incidente majore de sănătate/
securitate, nu am avut incidente 
de mediu sau incidente majore de 
calitate. Vă mulțumesc pentru pro-
gresul pe 5S, fabrica arată mult mai 
bine din punct de vedere curățenie, 
ordine și aspect. Vă mulțumesc 
pentru producțiile bine realizate, vă 
mulțumesc pentru că puneți suflet 
în ceea ce faceți…

Noi, ca și administrație, ne dăm 
silința să creem un mediu motiva-
țional, să vă bucurați că lucrați la 
ROMBAT și aș da doar un singur 
exemplu, în anul 2019 pe primele 
10 luni, salariul mediu net a crescut 
cu 9,3% față de anul 2018, ajungând 
la 3.029 lei net/angajat și 2.754 lei 
net/muncitor.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru 
protecția Lui.

Vă doresc “Sărbători fericite împre-
ună cu familiile dumneavoastră și 
La mulți ani!”

Ioan REPEDE,
Director General

Dragi angajați,

Metair MD’s conference - 2019

MD’s conference (Conferința directorilor ge-

nerali), este evenimentul cel mai important 

din Grupul Metair. Aceasta se organizează 

anual, în prima jumătate a lunii noiembrie, în 

diferite locații unde grupul are fabrici. Sco-

pul acestei întâlniri este ca directorii gene-

rali ai tuturor firmelor să prezinte Board-ului 

Metair un raport prin care arată cum se va 

închide anul curent (2019), bugetul anului 

viitor (2020) și prognoza pe următorii patru 

ani (2021-2024). Este o ședință de lucru, 

interactivă, axată în special pe viitorul apro-

piat, în urma căreia Board-ul Metair aprobă 

indicatorii principali și bugetul de investiții ai 

fiecărei firme.

Anul acesta, pentru prima dată, ROMBAT a 
avut cinstea să organizeze acest eveniment 
important al Grupului Metair, la care au par-
ticipat 30 persoane, alcătuit din directori 
generali, conducerea executivă a grupului și 
Board-ul Metair. Întâlnirea a avut loc atât la 
Bistrița cât și la București. Cu această ocazie, 
la Bistrița s-a vizitat fabrica de baterii Pb acid, 
iar la București s-a vizitat fabrica ROMBAT ce-
lule Li ion și firma Prime Batteries Technology, 
unde ROMBAT este acționar cu 35%.

„Aprecierile D-lui Theo Loock - CEO Metair, ale 
Board-ului și ale directorilor generali, au fost 
că, avem două fabrici foarte bune (Bistrița 
și București) și că am organizat foarte bine 
această întâlnire. Mulțumesc tuturor angajați-
lor ROMBAT, care prin aportul lor, au contribuit 
la succesul acestui eveniment. Felicitări!”

Conferința Grupului Metair organizată 
pentru prima dată în România

„Dear Ioan,
Trust that you are well. We have returned 
safely to our respective companies. Please 
accept my most sincere thanks to you and 
your team for hosting the Conference. Your 
preparation, planning and plant tour was 
superb. You have a great company and so-
mething that you should really be proud of. 
Please give my Love to all at ROMBAT.”
Selvin Konar, Managing Director

„Dragă Ioan,
Sper că ești bine. Ne-am întors în siguranță 
la companiile noastre. Te rog să accepți cele 
mai sincere mulțumiri, ție și echipei tale, pen-
tru găzduirea Conferinței. Pregătirea, planifi-
carea și turul în fabrică au fost superbe. Ai o 
companie grozavă și este ceva de care ar tre-
bui să fii cu adevărat mândru. Te rog să trans-
miți dragostea mea tuturor celor din ROMBAT.”
Selvin Konar, Director General

„Hi Ioan,
Thank you for all that you and your team did 
for us over the conference, it was a big suc-
cess. Regads,”
Russell Bezuidenhout,
MD FNB SA 

„Bună Ioan, 
Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut tu și echi-
pa ta, pentru noi, în cadrul conferinței, a fost 
un mare succes. Respecte,”
Russell Bezuidenhout,
Director General F.N.B. Africa de Sud

„Dear MD’s, Board and Metair
members, 
A big thank you from Metair for your hard 
work, participation and input that made the 
conference a great success.
Thank you to all,”
Theo Loock , CEO Metair

„Stimați Directori Generali,
Stimați membri ai Consiliului de
Administrație și ai Metair, 
Un mare‚ Mulțumesc!’ din partea Metair pen-
tru munca depusă, participarea și implicarea 
dvs., care au făcut conferința un mare suc-
ces. Mulțumiri tuturor," 
Theo Loock , CEO Metair

„Thank you so much for your hospitality and 
fantastic conference! Kind regards,“
Monica Mail, Group Finance Manager

„Vă mulțumesc mult de tot pentru ospitalitate 
și o conferință fantastică! Respecte," 
Monica Mail , Group Finance Manager

- Ioan Repede

2

Time



ROMBAT a participat la Conferința 
Internațională EURO NANO FORUM 2019,
București, 12-14 iunie 2019

Organizată sub egida Președin-

ției României la Consiliul Uniunii 

Europene, de Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microtehnologie IMT București, 

evenimentul EURO NANO FORUM 

2019 este cel mai semnificativ 

forum științific european, organi-

zat odată la 2 ani, care a reunit 

oameni de știință, reprezentanți 

ai partenerilor industriali și, în ace-

lași timp, politicieni, formatori de 

opinie și decidenți din domeniu.

La această conferință, desfă-

șurată la București pe durata a 

3 zile, în generosul spațiu oferit 

de Palatul Parlamentului, au fost 

prezenți peste 1.000 de partici-

panți de pe tot mapamondul.

Prin prezentările și discuțiile 

de înalt nivel care au avut loc 

cu acest prilej, s-a asigurat un 

schimb valoros de idei – networ-

king - între specialiști din cerce-

tare și inovare (R&I). Tematica 

s-a concentrat atât pe aplicații 

industriale ale rezultatelor cer-

cetărilor, cât și pe fixarea unor 
priorități strategice în domeniul 
Nanotehnologiilor și al Științei 
Materialelor Avansate, finanțate 
prin programul HORIZON 2020 și 
dincolo de acesta.

Deși Europa reunește doar 7% 
din populația mondială, 20% 
din totalul Cercetărilor și Dez-
voltărilor globale, respectiv 1/3 
din totalul publicațiilor de înaltă 
calitate din lume, fiind realizate 
de europeni, conform celor mai 
prestigioase publicații, Europa 

nu are o poziție de frunte în ceea 
ce privește investițiile științifice și 
de inovare în antreprenoriat. „Cele 
mai valoroase resurse sunt abili-
tățile noastre de cercetare și ino-
vare, dar care nu sunt valorificate 
la același nivel de industria euro-
peană” – idee prezentată de d-na 
Elke Anklam, director European 
Joint Research Center – Geel, 
Belgia și ISPRA, Italia.

În prima zi a Conferinței ENF 2019, 
ROMBAT a participat cu o prezen-
tare la Pilonul 1 – Nano for Energy, 
secțiunea 1.3 – Energy enabling 
nanotechnologies for circular 
sustainable growth, cu titlul: New 
Challanges for the Lead Acid 
Storage and Automotive Starter 
Batteries Industry: high efficiency 
energy conversion and reduced 
environmental impact – autori: dr. 
ing. Ernest Csapo-Martinescu, în 
colaborare cu dr. Cristian Morari 
de la Institutul Național de Cerce-
tare și Dezvoltare în Technologii 
Izotopice și Moleculare – IN-
CDTIM Cluj Napoca.
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Tehnologia bateriilor Pb-acid fiind 
cunoscută  de peste 160 de ani, 
industria bateriilor cu plumb este 
confruntată astăzi cu cea mai 
dură provocare pentru supravie-
țuire:

- interzicerea utilizării metalelor 
grele, deci și a plumbului (Lead 
Ban) pe piața europeană;

- producția bateriilor Pb-acid în 
Europa fiind posibilă doar pe 
baza unei excepții (Exemption 5) 
la Directiva 2006/66/EC, revizuită 
periodic la intervale 3 ani – 5 ani;

- înăsprirea legislației de mediu, 
care impune reducerea continuă 
a emisiilor poluante ale autove-
hiculelor echipate cu baterii de 
pornire Pb-acid;

- cerințe tehnice noi ale clienților 
OEM, performanțe superioare 
pentru bateriile Pb-acid: crește-
rea temperaturii de funcționare și 
testare (de la +60 °C la 75 °C), re-
ducerea consumului de apă, creș-
terea duratei de viață și creșterea 
numărului de cicluri de anduranță 
(microciclare 2 %DoD, ciclare pro-

fundă 17.5 %DoD și 50 %DoD), 
reducerea cantității de plumb din 
construcția bateriilor și eficiență 
mărită a conversiei energiei elec-
trochimice în energie electrică și 
invers.

Pentru a rezolva aceste provo-
cări este nevoie de noi materiale 
(inclusiv nano- și micromateri-
ale – exemplu Carbon pentru 
placa negativă) și tehnologii de 
fabricație îmbunătățite pentru a 
asigura aderența maselor active 
la suprafața grătarelor bateriei, 
atât în procesul de fabricație, cât 
și menținerea aderenței pe toată 
durata exploatării bateriei pe au-
tovehicul.

Sunt necesare noi metode de ca-
racterizare și de identificare ale 
caracterisiticilor bateriilor reali-
zate cu aceste noi tehnologii, de 
exemplu:

- scanarea în infraroșu IR a supra-
feței plăcilor în timpul descărcării 
bateriei cu un curent de  dema-
raj al autovehiculului, care pune 
în evidență distribuția efectivă 
a potențialului și a curentului în 
nervurile grătarului – se poate 
îmbunătăți astfel design-ul grăta-
rului pentru creșterea curentului 
de demaraj;

- scanarea în frecvență a impedan-
ței electrice PEIS (potentiostatic 
electrical impedance spectro-

scopy) a unui nou prototip al ba-
teriei, metodă de mare eficiență, 
întrucât reduce foarte mult durata 
masurătorilor (cca. 15 s – 20 s), 
reducând astfel timpul necesar 
pentru dezvoltarea unei noi baterii 
(la care durata testelor clasice de 
anduranță este cuprinsă între 10 
săptămâni – 16 săptămâni). Ca-
racterizarea PEIS ne permite eva-
luarea rapidă a integrității bateriei 
și ne arată modul de dependență 
a îmbătrânirii bateriilor în cursul 
testelor de anduranță.

În concluzie:

Tehnologia bateriilor Pb-acid 
reunește o serie de avantaje de 
necontestat – față de restul teh-
nologiilor de baterii pentru auto-
vehicule:

- performanță de pornire excelen-
tă (adaptată caracterisiticilor mo-
toarelor  cu ardere internă);

- performanță foarte bună la por-
nire la temperatură joasă -18 °C 
și -30 °C;

- nu există risc de explozie sau in-
cendiu, întrucât electrolitul bateri-
ei este format din soluție apoasă 
de acid sulfuric; 

- are o răcire foarte bună, apa 
având căldura specifică cea mai 
mare, cunoscută din natură de 
4,285.5 J/kg*oC, absoarbe foarte 
bine căldura degajată în baterie, 
evitând astfel supraîncălzirea la 
o solicitare de mare intensitate și 
durată scurtă (de exemplu: regi-
mul Start & Stop);

- este 100 % reciclabil, gradul 
de colectare în Europa fiind de 
99 % – Pb, materialele plastice 
Polipropilena, se reutilizează ca 

materii prime pentru fabricația 
de baterii noi.

Pe de altă parte, cifrele de piață 
ne arată faptul că:

- în prezent circulă, la nivel mon-
dial, peste 1.4 miliarde de autove-
hicule echipate cu baterii Pb-acid. 

- tendințele pieței bateriilor OEM 
astăzi pentru autovehicule cu 
motoare cu ardere internă ICE 
(Internal Combustion Engine), 
ne indică faptul că, peste 85 % 
sunt realizate în tehnologie Start 
& Stop;

- studiile de specialitate prevăd 
abia în 2030 o cotă de piață de 
50 % pentru vehicule electrice EV 
(Electrical Vehicles).

De aceea, se poate afirma că, 
industria de baterii Pb-acid tre-
buie conservată, îmbunătățită și 
transformată într-o industrie cu 
o fabricație din punct de vedere 
energetic mai eficientă, adaptată 
cerințelor clienților și tendințelor 
legislative de securitate și de me-
diu actuale.

Programul Conferinței ENF 2019 și 
lucrările prezentate se pot consulta 
la adresa: https://www.euronano-
forum-2019.eu/overview/

Ernest-Elöd
Csapó-Martinescu

Ph.D. in Electrical Engineering
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În perioada 22-23 iunie 2019 ROMBAT a fost prezent la ATBS 
București, unul dintre cele mai mari evenimente expoziționa-
le din România din industria auto, găzduit de Romexpo. La 
eveniment au fost prezenți 122 de expozanți, reprezentând 
cele mai importante firme producătoare și furnizoare de pie-
se schimb de pe piața din România. 

ROMBAT a întâmpinat cei peste 35.000 de vizitatori ai expo-
ziției cu un stand impresionant, modern și foarte dinamic. 
Ne-am bucurat, pe parcursul celor două zile ale evenimen-
tului, să primim feedback-ul direct al Clienților cu care am 
interacționat, fie că vorbim de magazine partenere din în-
treaga țară ori de utilizatori finali. 

De asemenea, ROMBAT a organizat o tombolă în cadrul că-
reia s-a acordat gratuit câte o baterie ROMBAT Premier 75Ah 
cu 3 ani garanție la fiecare 2 ore. Opt norocoși câștigători 
au plecat acasă cu o baterie nouă. Alex Filip, campionul eu-
ropean de raliu, a fost prezent și el la standul ROMBAT și a 
împărțit autografe fanilor, a făcut poze cu aceștia, și a pro-
movat cu cinste brandul ROMBAT. 

Prin toate acestea, ROMBAT și-a dovedit încă o dată titulatura, 
de bateria nr. 1 în România!

ROMBAT a participat
la ATBS București și Suceava

„După Sibiu și București, ne-am bucurat să fim prezenți anul 
acesta și la ATBS Suceava, unde am avut ocazia să primim 
la standul ROMBAT Parteneri și Clienți din toată Moldova 
cât și din alte colțuri ale țării. Standul ROMBAT s-a ridicat 
și de această dată la nivelul evenimentului și a atras atenția 
vizitatorilor, care s-au bucurat de posibilitatea câștigării unei 
baterii ROMBAT Premier cu 3 ani garanție la fiecare două ore. 
Numărul mare de oameni care au venit la standul nostru, cât 
și interesul pe care l-au arătat față de produsele ROMBAT, ne 
fac să credem că și de această dată participarea ROMBAT la 
eveniment a fost una benefică și ne-a apropiat și mai mult de 
Clienții și de Partenerii noștri. Astfel, privim cu încredere și 
entuziasm spre următoarele evenimente de acest gen orga-
nizate de Partenerii noștri de la AD Auto Total.″

Costel Bălan,
Area Sales Manager

Câștigătorii tombolei ROMBAT în cadrul ATBS
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Equip Auto funcționează foarte 
bine, de zeci de ani, iar expo-
zanții, vizitatorii și organizatorii 
sunt foarte mulțumiți de rezul-
tatele obținute la fiecare ediție.  

Târgul se desfășoară în alternan-
ță cu Automechanika Frankfurt, 
o dată la doi ani, iar evenimentul 
din 2019 a avut peste 100.000 de 
vizitatori, mai mulți decât la ediția 
2017.  

ROMBAT nu putea lipsi nici la 
această ediție, având în vedere 
poziția sa de furnizor al produ-
cătorilor francezi de automobile, 
respectiv Renault și Peugeot. 

De asemenea, ROMBAT și-a dat 
întâlnire cu clienți importanți de 
pe piața pieselor de schimb, cum 
este Autodistribution - nr. 1 în 
Franța pe acest segment.  

Nu în ultimul rând, ne-am străduit 
să fim gazde primitoare la standul 
ROMBAT pentru toți clienții exis-
tenți și potențiali, făcând tot posi-
bilul pentru a-i fideliza în raport cu 
produsele ROMBAT. 

În urma târgului, ne așteptăm la 
un reviriment al vânzărilor pe pia-
ța Franței precum și pe alte piețe 
din întreaga lume. 

Interviu Urbain Chassaing,
reprezentant ROMBAT FRANȚA

EQUIP AUTO Paris 2019

Mesaje de final de an
de la clienți externi
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„A fost un an interesant din punct de vedere sportiv, dar și 
foarte fructuos, în care am reușit să-mi trec în palmares încă 
un titlu de câștigător al Trofeului TER 2WD. 

Susținut de partenerii noștri, am concurat și în 2019 în Tour 
European Rally, un Campionat care a fost format din 6 etape, 
noi participând la trei dintre ele - Rallye d’Antibes în Franța, 
Transilvania Rally în România și Rallye International du Valais 
în Elveția. La primele două ne-am clasat pe locul 1, iar în Elve-
ția pe locul 2. Punctele strânse ne-au fost suficiente pentru a 
câștiga, la fel ca în 2018, Trofeul 2WD. 

A fost un sezon frumos, mai ales că am participat și cu o ma-
șină nouă, de această dată pregătită de Gima Autosport din 
Italia. Am parcurs un raliu nou, cel din Franța și mă bucur că 
am reușit să concurăm și în România. 

De asemenea, ca în fiecare an, am luat startul la raliul de re-
gularitate de la Sibiu Rally, de data aceasta la volanul unui           
Renault Zoe, o mașină electrică. Alături de Cristiana Oprea, am 
reușit să câștigăm locul 1 în clasamentul mașinilor electrice. 

Particularitatea în acest sezon a fost că, la fiecare etapă, am 
avut un alt copilot, dar de fiecare dată am reușit să mă urc pe 
podium, alături de Bogdan Iancu, Mihaela Dobranici și Gabi 
Lazăr. 

Vreau să mulțumesc ROMBAT pentru cel 
de-al 5-lea an în care ne susține în aven-
tura noastră europeană. Fără susținerea 
serioasă a unui partener precum ROMBAT, 
n-am fi reușit să aducem în România rezul-
tatele obținute în cursele internaționale.“

Alex Filip
aduce din nou
Trofeul TER 2WD
în România

Alex Filip

ROMBAT News
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ROMBAT News

Alex Filip
aduce din nou
Trofeul TER 2WD
în România

Anul 2019 a început cu proiecte și provo-
cări noi printre care trebuie să amintim 
chiar de la începutul acestui articol, poate 
cea mai importantă și dificilă dintre toate, 
calificarea tehnică a bateriilor ROMBAT 
pentru Ford Craiova. 

Este vorba de un proiect început în anul 
2016 care s-a întins pe o perioadă de 4 
ani până la finele anului 2019. După o 
perioadă lungă de la ultima noastră ca-
lificare la un client OEM, sfârșitul anului 
2019 a adus prin clientul Ford noi posibi-
lități de creștere în volume de vânzări, dar 
și dezvoltare pe plan profesional pentru 
toți cei implicați în acest proiect.

În ceea ce privește munca de zi cu zi din 
cadrul biroului de proiectare, ne-am axat 
pe automatizarea tuturor aspectelor 
care să aducă un plus de viteză, reactivi-
tate și un randament crescut printre care 
amintim:

1. proiectarea automată a bateriilor uti-
lizând o bază de date Excel bine definită 
și întreținută;

2. implementarea unei baze de date pentru 
toate reperele, componentele și semifabri-
catele utilizate în fabrică prin SolidWorks 
PDM (Product Data Management);

3. utilizarea unui software special XF-
MEA cu ajutorul căruia monitorizăm și 
clasificăm riscurile din proiectare. 

Am început și continuăm dezvoltarea ba-
teriilor EFB OEM în relație cu clientul Vol-
kswagen în colaborare cu Moll Akkumula-
torenfabrik Germania, membru al grupului 
Metair. În urma acestui proiect am reușit 
să producem baterii cu aceleași perfor-
manțe ca și ale bateriilor EFB Moll care 
sunt cunoscute ca și cele mai performan-
te baterii EFB pe piața mondială. 

Suntem concentrați în permanență pen-
tru îmbunătățirea consumurilor de ma-
terii prime și materiale la bateriile din 
producția de serie în vederea reducerii 
costurilor de fabricație.

Dezvoltăm noi proiecte cu cel mai mare 
client al nostru, Dacia Renault, utilizând 
plăci joase, în vederea îmbunătățirii con-
sumurilor și a performanțelor acestor 
baterii.

Totodată, pentru îmbunătățirea produ-
selor ROMBAT suntem în strânsă legă-
tură și colaborare cu firma de simulare 
numerică TENSOR și Institutul de Cer-
cetare INCDTIM Cluj-Napoca - Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Izotopice și Moleculare.

Sfârșitul anului 2019 și începutul anului 
2020 aduce în prim plan noi provocări 
prin perspectiva dezvoltării noilor ge-
nerații de baterii EFB pentru Ford denu-
mite EFB+C (baterii EFB cu acceptanță 
îmbunătățită). 
                                                                  

István Gergely-Stejerean
Product Development Manager 

2019 pentru biroul
de Proiectare Produse
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Calitate, mediu, sănătate și se-

curitate ocupațională, sau pe 

scurt QMS, un compartiment 

mic (actualmente cu patru 

persoane), dar cu implicare în 

aproape toate sferele de activi-

tate ale ROMBAT S.A. 

Ca un scurt istoric, pentru cei 

mai tineri angajați: a fost înfiin-

țat în 1992, urmând să se ocupe 

de implementarea sistemului de 

management al calității.  

În anul 2000 preia și atribuțiile în 

domeniul sistemului de mana-

gement al mediului și pe cele în 

domeniul sistemului de mana-

gement al sănătății și securității 

ocupaționale.       

Era perioada în care, în România 

lua avânt implementarea cerințe-

lor din standardele internaționa-

le ISO, privind calitatea, mediul, 

sănătatea și securitatea ocupa-

țională, iar societatea ROMBAT, 

care era în plină dezvoltare, nu 

putea rămâne indiferentă la noile 

cerințe și provocări.  

Între anii 2000-2004, departa-

mentul QMS împreună cu toți an-

gajații ROMBAT, a reușit o serie 

de premiere naționale privind cer-

tificarea sistemelor calitate, me-

diu, sănătate și securitate ocu-

pațională ca sisteme integrate de 

management după standardele 

ISO/TS 16949 specificație teh-

nică în domeniul auto, ISO 9001 

standard în domeniul calității, ISO 

14001 standard în domeniul me-

diului, OHSAS 18001 standard în 

domeniul sănătății și securității 

ocupaționale.

În prezent, activitățile compar-

timentului susțin interesul și 

preocupările managementului 

și a angajaților pentru a asigura 

produse și servicii de calitate, 

realizate în contextul unei preo-

cupări responsabile pentru îm-

bunătățirea continuă a sănătății 

și securității angajaților, a sigu-

ranței pentru mediul înconjurător, 

dar și a conștientizării și motivării 

personalului pentru respectarea 

cerințelor legale și reglementări-

lor în domeniu.

La rândul său, managementul 

susține activitățile comparti-

mentului și consideră că succe-

sul ROMBAT-ului este succesul 

angajaților fiind o combinație a 

competențelor, talentelor, anga-

jamentului și efortului colectiv.

QMS este o interfață între diver-

sele compartimente din cadrul 

societății, dar și între societate și 

diferite organisme, inclusiv orga-

nele de control ale statului.

În domeniul calității, suntem 

implicați și colaborăm atât cu 

clienții, cât și cu AFER (Autorita-

tea Feroviară Română) și RAR 

(Registrul Auto Român) pentru 

obținerea autorizațiilor pentru 

produsele livrate la CFR sau pu-

nerea pe piață a bateriilor auto, 

diferite organisme de certificare 

ale sistemelor de management.

   În domeniul mediului, avem 

preocupări pentru menținerea la 

zi și respectarea cerințelor lega-

le a diverselor autorizații (Auto-

rizația de mediu, Autorizația de 

gospodărire a apelor, Acorduri 

de mediu, etc.) atât pentru ROM-

BAT cât și pentru punctele sale 

de lucru. De asemenea, avem o 

bună colaborare cu Agenția de 

Mediu, Apele Române sau Garda 

de Mediu.

În domeniul sănătății și securi-

tății ocupaționale, colaborare cu 

ITM (Inspectoratul Teritorial de 

Muncă), Direcția de Sănătate Pu-

blică, Casa Județeană de Pensii 

sunt repere și o garanție privind 

respectarea cerințelor legale în 

domeniul protejării angajaților, 

evitarea riscurilor și accidentelor 

la locul de muncă.  

În 2019 activitatea comparti-

mentului s-a extins și în dome-

niul sistemului de management 

al energiei, reușind împreună cu 

colegii din secția Mentenanță și 

cu alți colegi implicați, certifica-

rea sistemului de management 

al energiei după standardul ISO 

50001:2018.

Ca și angajați, personalul QMS 

este conștient că funcționarea 

corectă a unui sistem de mana-

gement integrat asigură îmbună-

tățirea performanțelor organizați-

ei, prin impactul pozitiv pe care îl 

poate avea asupra următoarelor 

aspecte:

    -      reducerea costurilor;

    -      gestionarea riscurilor;

    -      sporirea credibilității;

    -      creșterea competitivității;

    -      relația cu partenerii;

    -      motivarea personalului.

Sunt provocări pe care, sperăm 

că împreună cu managementul 

și întregul colectiv să le trecem 

cu succes asigurând dezvoltarea 

și îmbunătățirea continuă a so-

cietății ROMBAT.

 Avem convingerea și speranța 

că împreună putem realiza și în 

viitor lucruri la fel de frumoase.

                                                                  
Marin Lanțoș  

TQM Manager

Pe scurt, QMS
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Macedon Rus
Operator preluat plăci

Capacitate 1

Florin Lucian Danciu
Operator preluat plăci

Capacitate 1

Cornel Florin Văcar
Operator umplere

Capacitate 1

Doru Călin Cherecheș
Operator linie montaj

Capacitate 1

Ioan Timari
Operator preluat plăci

Capacitate 2

Liviu Vlăduț Florea
Operator preluat plăci

Capacitate 2

Ioan Gabriel Țandea
Operator sudat grup

Capacitate 2

Adrian Mureșan
Operator preluat plăci

Capacitate 3

Octavian Bora
Operator preluat plăci

Capacitate 3

George Cotoc
Inginer

Mentenanță

Gabriel Mureșan
Inginer

Proiectare produse

În anul 2019 s-au alăturat
echipei ROMBAT și...

2019
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Mă numesc Sas Claudiu. 

Și eu fac parte din acest angrenaj al reali-
zării bateriilor ROMBAT.

Sunt supraveghetor pentru formarea ba-
teriilor auto. Îmi desfășor activitatea în 
Capacitatea II.

Au trecut peste 11 ani de când am pășit 
pentru prima dată în ROMBAT, era primul 
meu loc de muncă… Aici am învățat, în 
primul rând, să fiu responsabil, să utilizez 
timpul și resursele aflate la îndemână 
pentru a realiza sarcinile oferite. Anii au 
trecut și am deprins tot mai multe apti-
tudini pentru a-mi face treaba cât mai 
bine. La formarea mea profesională au 
contribuit colegii, șefii ierarhici (maistrul, 
șeful de secție), dar și tehnologia și men-
tenanța. 

Supravegherea formării bateriilor auto 
este un proces complex și implică atât 
munca de teren cât și atenția sporită la 
calculator.

Pentru formarea bateriilor auto în Capa-
citatea II se folosesc redresori, tancuri 
pentru formare baterii, o instalație pentru 
evacuarea gazelor cu ventilator (scrub-
ber), precum și o instalație pentru răcire 
cu apă, formată dintr-o pompă, un bazin 
de răcire și o instalație de neutralizare.

Pentru formarea în tancuri, pe o bandă 
transportoare intră bateriile care au fost 

umplute cu electrolit în urma programului 
de fabricație primit. Menținerea cu elec-
trolit după umplere și până la începutul 
formării bateriilor nu trebuie să depășeas-
că o oră.

Odată intrate în tanc, bateriile se conec-
tează, utilizându-se legături de inseriere 
și legături de serie. Umplerea tancului cu 
apă este următorul pas, urmat de înregis-
trarea tancului de formare (capacitatea 
nominală a bateriilor, data și ora pornirii, 
numărul rețetei folosite) în fisele de urmă-
rire ale procesului.

Pornirea formării bateriilor, alegerea și in-
troducerea rețetei de formare se realizea-
ză de pe calculatorul de proces în funcție 
de capacitatea bateriilor. Se utilizează un 
program dedicat, iar pentru fiecare linie 
sunt afișate starea curentă și toți para-
metrii de funcționare (rețeta de formare, 
curentul de formare, timpul de formare, 
cantitatea de curent care s-a introdus în 
baterii, etapa curentă a rețetei etc). Aces-
ta oferă posibilitatea de a înregistra și de 
a păstra în arhivă mersul regimurilor de 
formare pentru toate bateriile care s-au 
procesat.

După ce o rețetă ajunge la final și bateriile 
se opresc, se verifică densitatea, tempe-
ratura și tensiunea.

Supravegherea formării bateriilor este un 
proces continuu care necesită multă aten-
ție și implicare: ești mereu “în priză”: -)) 

Contribuția mea
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Hope and Homes for Children și ROMBAT anunță parteneria-

tul strategic prin care compania susține programul de închidere a 

instituțiilor de tip vechi (orfelinate) desfășurat de Fundație în județul 

Bistrița-Năsăud. Parteneriatul se va desfășura în perioada 2019-

2020, fonduri care acoperă parțial construcția unei case de tip fa-

milial în cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament de 

Tip Familial pentru Copiii cu Dizabilități „Bistrița” din Bistrița. 

Fondurile oferite de ROMBAT, companie membră a grupu-

lui Metair Investment Limited din Africa de Sud și cel mai mare 

producător de baterii auto din România, vor fi direcționate 

către dezvoltarea uneia dintre casele necesare închide-

rii Centrului de Plasament „Bistrița” și mutarea a 12 

copii și tineri în noua lor casă până la finalul anului 

2020. În casele de tip familial locuiesc 10-12 copii 

care primesc îngrijire, educație, sprijin emoțional și 

consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă și, acolo unde este posibil, pregătire în ve-

derea integrării socio-profesionale. Mai presus de orice, copiii 

trăiesc într-un mediu cât mai aproape de cel familial.

„Ne bucurăm să oferim, prin acest mic ajutor, puțină dragoste, 

cel mai important ingredient al credinței crestine. Acest gest este 

pentru copiii institutionalizați, care simt cel mai acut nevoia de dra-

goste. Apreciem activitatea Hope and Homes for Children, tot ce 

au făcut până acum și avem încredere în echipa de management a 

acestei Fundații că-și vor atinge frumoasele și onorantele obiective.” 

– Ioan Repede, Director General, ROMBAT.

„Ne bucurăm de fiecare dată când mesajul nostru ajunge la in-

imile unor oameni generoși care hotărăsc să ni se alăture și să spri-

jine munca noastră de a închide orfelinatele din România. Mulțumim, 

ROMBAT, deoarece, prin contribuția oferită, mai mulți copii vor avea 

șansa să schimbe traiul într-o instituție impersonală și fără suflet, unde 

sunt lipsiți de grija și atenția pe care le merită, cu viața într-o casă de 

tip familial, acolo unde se vor simți înconjurați de dragoste și vor trăi 

într-un mediu cât mai apropiat de cel dintr-o familie. De 21 de ani, mun-

ca noastră a schimbat în bine viețile a aproape 55.000 de copii - și 

acesta nu este puțin lucru. Ne dorim ca până în 2026 să fie 

eliminată instituţionalizarea copiilor în țara noastră și pen-

tru aceasta le suntem recunoscători partenerilor noștri 

care ne oferă încrederea lor, dar și resursele prin care să 

transformăm acest vis în realitate.” –  Ștefan Dărăbuș, 

Director Regional, Europa Centrală și de Sud, Hope and 

Homes for Children.

Hope and Homes for Children are ca obiectiv închi-

derea tuturor instituțiilor de tip vechi din România și eliminarea 

instituționalizării ca formă de protecție a copilului. Până la această 

dată, Hope and Homes for Children a investit peste 33 de milioane de 

euro în reforma sistemului de protecție a copilului, închizând instituții 

de tip vechi, reintegrând copiii în familia naturală sau extinsă, plasându-

i în grija asistenților maternali profesioniști sau mutându-i în case de 

tip familial. Un alt program important, complementar, programului de 

dezinstituționalizare este prevenirea separării copilului de familie prin 

care se oprește intrarea altor copii în sistemul de protecție și orfelinate.

ROMBAT dă speranță
12 copii din Centrul de Plasament „Bistrița”

se vor muta în casa de tip familial
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Ce ne aduce anul 2020?

„Elementul de noutate absolută 

al anului viitor este fabrica de ce-

lule Li-Ion de la Cernica, Ilfov. Este 

practic, pasul către viitor făcut de 

ROMBAT și o investiție de referin-

ță de pe piața românească. În par-

teneriat cu Prime Technologies 

vom dezvolta baterii Li-Ion de tip 

“custom made” și vom intra într-o 

piață nouă pentru ROMBAT.

Pe lângă această dezvoltare ma-

joră, vom continua investițiile la 

nivel de fabricație în capacitățile 

de la Bistrița, pentru a îmbunătăți 

procesul de producție și a-l men-

ține în permanență la cel mai înalt 

nivel. În acest fel putem livra cli-

enților noștri produse de cea mai 

bună calitate la cele mai compe-

titive prețuri.

2020 ne aduce și aniversarea a 

40 de ani de la înființare, o vârstă 

frumoasă și plină de realizări. Este 

un moment festiv pentru marca 

noastră și demonstrează încă o 

dată faptul că există branduri pur 

românești care sunt capabile să 

facă istorie.

Cu alte cuvinte, cei 40 de ani de 

istorie îi putem sumariza prin: 

tradiție, dezvoltare, inovație și 

tehnologie.

ROMBAT a devenit în toată aceas-

tă perioadă un nume de referință 

pe piața de profil și unul din puți-

nele branduri acreditate OEM/OES 

pe piața din Europa. De aceea, 

peste 60% din producția noastră 

pleacă către export.

Pe piața românească suntem Nr.1 

de 22 de ani și vom rămâne încă 

mulți ani de acum încolo. Este un 

efort continuu din partea noastră, 

a tuturor angajaților și reprezen-

tanților mărcii ROMBAT, dar mai 

ales o dovadă de recunoaștere din 

partea clienților noștri. 

Și pentru că ROMBAT prețuiește 

performanța, vom continua par-

teneriatul cu pilotul Nr.1, Alex Filip, 

campion absolut în Tour Euro-

pean Rally, categoria 2WD, pentru 

al 2- lea an consecutiv. Suntem 

împreună pe cea mai înaltă treap-

tă a podiumului și anul acesta și 

sperăm că și în continuare.

La final de an vreau să transmit 

tuturor colegilor, partenerilor și cli-

enților un gând bun de liniște și de 

bucurie, de aici din inima Transil-

vaniei! La mulți ani, 2020!”

Eduard Croitoru,
Sales and Marketing Director
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Tehnici de condus autoturismul pe timp de iarnă

Una dintre cele mai frecvente gre-
șeli pe care le fac șoferii după ce 
a început să ningă este să tureze 
motorul, chiar dacă observă că 
roţile se învârt în gol. Există câte-
va tehnici de condus, dar și de în-
treţinere a mașinii pe timp de iar-
nă, care ne pot scuti de drumuri la 
Poliţie, dar și de cheltuieli pentru 
reparaţii ale autovehiculului.

Cel mai probabil din necunoaște-
re, mulţi șoferi apasă pedala de 
acceleraţie până la capat când 
carosabilul este plin de zăpadă, 
deși constată că asta nu ajută 
deloc la deplasarea autovehiculu-
lui. Ce se întâmplă, de fapt? Când 
roata se învârte în loc, prin freca-
re ea topește un strat minuscul 
de zăpadă, care îngheaţă imediat 
și sub roată se crează o pojghiţă 
de gheaţă (asta în caz că nu era 
deja). 

„Pornirile de pe loc pe timp de 
iarnă se fac cu motorul subturat. 

La motoarele de peste 1,6 litri, se 
recomandă ca pornirea de pe loc 
să se facă fără ajutorul pedalei de 
acceleraţie. Pur si simplu se co-
mută treapta întâi de mers și se 
ridică piciorul de pe ambreiaj în-
cet,  până mașina se pune în miș-
care. Orice demaraj în trombă, 
mai ales la mașinile cu tracţiune 
pe spate, poate destabiliza vehi-
culul, ajungându-se la situaţia să 
se învârtă necontrolat pe caro-
sabil”, explică Marcel Boghian, 
inginer auto. Este important să 
înţelegeţi că nu trebuie să plecaţi 
la drum după ce a început să nin-
gă, cu excepţia cazurilor extrem 
de urgente. Dacă totuși trebuie 
să plecaţi la un drum mai lung, lu-
aţi pături și conserve în portbagaj 
și chiar dacă distanţa nu o cere, 
umpleţi complet rezervorul cu 
combustibil. Pentru deplasări ur-
bane se recomandă folosirea mij-
loacelor de transport în comun, 
nicidecum a mașinii personale.

Cum se iau virajele fără acţionarea 
frânei de serviciu 

„Pe drum de gheaţă sau zăpadă 
îngheţată, virajele se negociază 
fără apăsarea niciunei pedale. An-
ticiparea traficului și a drumului e 
cheia. Se reduce viteza din timp și 
în treapta a doua sau a treia, dacă 
curba e mai largă, la ralanti se 
rotește ușor volanul, evitându-se 
mișcările bruște. Nu se frânează 
în interiorul virajului și nu se acce-
lerează la jumătatea lui, pentru că 
riscaţi să intraţi în derapaje necon-
trolate. Orice atingere de pedală 
are loc înainte de intrarea efectivă 
în traiectoria curbă a drumului. 
Abia când roţile revin din bracaj, 
se apasă ușor pedala de accele-
raţie”, detaliază inginerul Marcel 
Boghian. 

Când temperaturile scad sub -10 
grade, este indicat să folosiţi un 
combustibil cu cifră octanică ri-
dicată. În acest fel ajutaţi mașina 

să pornească ușor în dimineţile 
geroase. Dacă pornirea are loc 
mai rapid, nici bateria nu se mai 
descarcă ușor. Se reduce astfel 
uzura electromotorului, crescând 
și durata de viaţă a bateriei. Se 
recomandă de asemenea, ca la 
parcarea mașinii seara, să se cu-
reţe cu o racletă toată zăpada ce 
se strânge între roţile directoare și 
apărătorile lor, acel spaţiu în care 
stă efectiv roata. Și asta pentru că 
peste noapte zăpada va îngheţa 
bocnă, iar a doua zi vă veţi trezi că 
roţile se vor braca cu greutate. Ză-
pada depusă în zona coloanei de 
direcţie este relativ afânată, fiind 
aruncată acolo de roţile mașinii. 
Este bine să o îndepărtaţi tot sea-
ra, după ce aţi parcat mașina, pen-
tru că veţi avea surpriza să con-
stataţi dimineaţa că s-a întărit ca 
cimentul, putând împiedica chiar 
funcţionarea normală a direcţiei.

Sursa: adevarul.ro
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22 curiozități
despre Crăciun

1. În Montreal, Canada, exis-
tă o adresă oficială a lui Moș 
Crăciun, unde nu doar pri-
mește scrisori de la copii, ci 
și răspunde acestora. Aceas-
tă adresă a luat naștere ofici-
al în anul 1983, după ce, timp 
de 9 ani, poșta locală primea 
o sumedenie de scrisori dedi-
cate Moșului, iar angajații ofi-
ciului răspundeau în numele 
Moșului, pentru a nu-i deza-
măgi pe cei mici.

2. Știai că pentru a putea 
fi folosit pe post de pom de 
Crăciun, un brad are nevo-
ie de aproape 10 ani ca să 
crească?

3. Expedierea felicitărilor 
de Crăciun este o tradiție 
puternic împământenită în 
toate colțurile lumii. Felicită-
rile decorate cu simboluri de 
sărbătoare surprind foarte 
bine spiritul și veselia acestei 
sărbători. Prima felicitare de 
Crăciun din lume a fost tipări-
tă în anul 1846, la Londra.

4. Celebrul costum roșu al 
lui Moș Crăciun a fost creat 
de către un caricaturist pe 
nume Thomas Nast, în anul 
1860.

5. Îți vine să crezi că celebra-
rea Crăciunului a fost interzi-
să în anul 1552, în Anglia, de 
către puritani? Obiceiul a fost 
reluat abia în 1660, odată cu 
instalarea în tron a lui Charles 
al doilea.  

6. Dacă te-ai întrebat vreo-
dată care este poporul sau 
țara care a avut minunata 
idee a împodobirii bradului de 
Crăciun, să știi că Germania a 
avut această idee strălucită.  

7. Cel mai popular colind din 
lume nu este "Silent Night" 
sau "Jingle Bells", așa cum 
consideră foarte multă lume, 
ci "White Christmas", cântat 
de către Bing Crosby. "Silent 
Night" rămâne totuși cel mai 
cântat colind din lume. 

8. Data oficială a Crăciunu-
lui a fost stabilită prima oară 
pe 25 decembrie în anul 350 
e.n, de către episcopul Romei, 
Papa Julius I.  

9. Roșul, verdele și auriul 
sunt considerate culori tra-
diționale de Crăciun. Verdele 
simbolizează viața și renaș-
terea, roșul este asociat cu 
sângele lui Hristos, în timp ce 
auriul este considerat simbo-
lul luminii și bogăției. Tradi-
ția spune că cele trei nuanțe 
trebuie să se regăsească în 
podoabele alese pentru de-
corarea pomului de Crăciun.  

10. Conform tradiției, împo-
dobirea pomului de Crăciun 
trebuie să aibă loc în noaptea 
dinspre 24 și 25 decembrie. 
În multe țări, încă se consi-
deră că Moș Crăciun este cel 
care aduce bradul copiilor. 

11. Bradul împodobit trebuie 
păstrat până la Sfântul Ion, pe 
7 ianuarie, pentru ca prospe-
ritatea să abunde în casă tot 
timpul anului.  

12. Ai văzut probabil că, în 
multe zone ale țării, casele 
sunt decorate cu crenguțe de 
brad. Potrivit tradiției, cren-
guțele simbolizează bucuria, 
sănătatea și longevitatea.  

15

Time ROMBAT News



13. Beculețele pentru 
pomul de Crăciun au fost 
inventate de către Edward 
Johnson. În 1882, acesta 
inventează prima instalație 
electrică pentru brad.  

14. Se spune că nasul 
roșu al lui Rudolph, renul 
care conduce săniuța lui 
Moș Crăciun, are rolul de 

a lumina traseul pe care îl 
parcurge Moșu' în noaptea 
de Ajun.  

15. Moș Crăciun este o 
variantă mai nouă a lui Moș 
Nicolae. Sfântul Nicolae era 
un episcop cu suflet mare 
care împărțea daruri copii-
lor sărmani din satul în care 
locuia.

19. Deși cele mai multe 
țări ale lumii consideră că 
mâncarea preferată a lui 
Moș Crăciun este laptele cu 
biscuiți sau fursecurile, une-
le regiuni au alte păreri. De 
exemplu, locuitorii Irlandei 
așteaptă Moșul cu o halbă 
de bere Guiness, băutura 
tradițională a țării. În Sue-
dia, copiii așează budinca 
de orez lângă brad, pentru 
a-l ospăta pe Moș. În alte 
zone ale lumii, se lasă chiar 

și morcovi pentru renii săni-
uței. Acum înțelegem de ce 
are Moșu' burtica atât de 
mare, nu-i așa?!  

20. În ciuda faptului că se 
consideră că pe 25 decem-
brie sărbătorim Nașterea 
Mântuitorului Iisus Hristos, 
nu există nicio mențiune 
în Biblie care să confirme 
această dată. Dimpotrivă, 
cei mai mulți istorici consi-
deră că Iisus s-ar fi născut, 
de fapt, primăvara.

16. Încă nu se știe exact 
cum a apărut imaginea mo-
dernă a lui Moș Crăciun, îm-
brăcat în roșu, cu burtica și 
barba albă, însă există cel 
puțin două variante. În prima 
variantă, se pare că imaginea 
de bătrânel grăsuț, cu barba 
albă și costum roșu a fost 

inspirată din celebrul poem 
"A visit from St. Nicholas", cu-
noscut și ca "The night before 
Christmas", publicat în 1823. 
Cealaltă variantă alocă meri-
tul acestei imagini moderne a 
Moșului reclamelor celei mai 
celebre companii de cola din 
lume. 

21. Moșul este nevoit să 
parcurgă, în noaptea de 
Ajun, aproximativ 600 de mi-
lioane de kilometri pentru a 
putea împărți cadourile co-
piilor care îl așteaptă în în-
treaga lume. Moșul lucrea-
ză 31 de ore în acea noapte, 
întrucât ține cont și de dife-
rența de fus orar. 

22. Se spune că Moș Cră-
ciun intră pe hornul casei 

pentru a lăsa cadourile pen-
tru copiii cuminți sub bră-
duț. Tradiția însă spune că, 
de fapt, Moșu' se strecoară 
în case pe ușa din față, care 
trebuie lăsată descuiată. 
Dacă te întrebi cum de înca-
pe prin cele mai mici și în-
guste cotloane ale caselor, 
află că are puterea magică 
de a transforma într-un elf, 
care se poate strecura rapid 
peste tot, la nevoie.

17. Beteala cu care se îm-
podobește pomul de Cră-
ciun și se decorează casa 
de sărbători a fost inven-
tată în anul 1610, în Ger-
mania, de către o persoană 
rămasă anonimă. La acea 
vreme, era confecționată 
din argint pur.  

18. Specialiștii au făcut 
tot soiul de calcule și au 
descoperit că dacă fiecare 
copil din lume și-ar dori de 
la Moș Crăciun o simplă 
ciocolată de 100 de grame, 
sania acestuia ar cântări în 
jur de 240 de tone și ar avea 
nevoie de mai mult de 1000 
de reni pentru a o deplasa 
în toate colțurile lumii.  

Sursa: copilul.ro
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Rețete de Crăciun

Mod de preparare
Laptele călduț, împreună cu zahărul și drojdia se pun într-un 

bol suficient pentru frământarea aluatului final și se lasă la „odih-
nă”până drojdia formează spuma caracteristică ei. Se adaugă 
apoi ouăle întregi, gălbenușul, untul topit și răcit, coaja de lămâie 
și esența de vanilie. Se amestecă toate foarte bine, iar ulterior 
se adaugă făina și sarea frământându-se...mult și bine...un aluat 
moale și suplu din care se vor modela gogoșile. Aluatul se lasă la 
dospit în vas până la dublarea volumului, după care ne apucăm de 
joacă și formăm biluțe ceva mai mari decât o nucă ...care vor sta 
iarăși să se odihnească până își dublează volumul.

Pare că deja stăm mult în așteptare, dar merită efortul! Și pen-
tru că deja a trecut un ceas și ceva de când ne-am apucat de tre-
abă, nu ne rămâne decât să punem uleiul la încins, să deschidem 
geamul larg (că doar vecinii trebuie să știe că suntem harnici ☺) 
și să coacem gogoșile atât cât ne place (etapa care merge foarte 
repede).

În casă avem deja miros de dulce, iar bolul pe care îl umplem 
de gogoși aurii, se face că rămâne mereu gol când toți ai casei se 

Miros de dulce-n casă

satură luând pe ascuns☺. Atât că rămâne dovada actului grăbit 
când zahărul pudră este pe întreg covorul din bucătărie sau 
dulceață care este în colțul zâmbetului rușinat al copiilor deja 
prinși asupra faptului, dar care spun „Mami, sunt cele mai bune 
gogoși”...și atunci decizi că merită efortul și te gândești deja la 
următoarea tură de bucătărit.

Ingrediente
• 500 g făină
• 250 ml lapte
• 50 g unt topit
• 40 g zahăr
• 10 g drojdie uscată
• 2 ouă
• 1 gălbenuș
• 1 lingură esență de vanilie
• coaja de la o lămâie
• puțină sare

Nu știu cum sunteți voi... însă pentru mine fiecare început de 
toamnă înseamnă a căuta variante care să înlocuiască plimbările 
lungi și mișcarea din zilele de vară. Și pentru că dulcele nu are 
sezon în preferințele mele... mă găsesc totuși întotdeauna gătind 
și prăjiturind iarna mai mult decât vara. De cele mai multe ori aleg 
variante care să fie pe placul tuturor, și ce poate aduce miros de 
dulce-n casă mai mult decât niște gogoși pufoase, aromate și 
perfect de rotunde ☺.

Întrucât rețeta nu-mi aparține (https://jamilacuisine.ro/gogo-
si-ca-la-gogoserie-mari-pufoase-video/), nu pot decât să o prez-
int cu interes, sigură fiind că aceste gogoși sunt atât de iaaaami-
iiiiii încât merită încercate.

PS: Eu număr întotdeauna câte sunt la final și le aranjez pre-
cum soldații în prima linie, iar în pozele atașate pot să vă spun că 
sunt 189 de gogoși obținute din cantitatea X 4 a ingredientelor 
prezentate (adică 2kg de făină☺). 

Căci acest maraton dus în 
bucătărie merită efortul doar 
atunci când faci suficiente ca 
să poți împărți cu cei dragi!

Iulia Dobocan
Departament RU 
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Albinița
Crăciunul...acel moment din an în care 

se reunește familia. Zilele acelea în care, în 
casă miroase a cozonac, în care împodo-
bim bradul în timp ce ascultăm colinde, în 
care mama pregătește pe placul fiecăruia 
dintre nepoți prăjitura pe care și-o dorește.

Vreau să vă spun că, printre preferințele 
tuturor se află banala Albinița, astfel că, de 
pe masa noastră nu lipsește această pră-
jitură, din care mama nu face 1 -2 porții, ci 
de la 3 în sus. ☺

Vă las și vouă rețeta, așa...direct din 
caietul mamei.☺

Trebuie să o încercați! Pe cât de simplă 
este, pe atât de bună este!!!

Ramona Nicoară
Departament

Financiar
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