
patronate-ONG-
autoritati publice); 

 mediul  inconjurator 
in industria cimentu-
lui; 

 promovarea egalitatii 
de sanse si modali-
tati de sprijin a copii-
lor  salariatilor  din 
industrie; 

 folosirea  platformei 
CEMENTnet  pentru 
crearea  de  sinergii 
intre  invatamant/
cercetare si industria 
cimentului  si  pentru 
perfectionarea profe-
sionala a angajatilor; 

 angajatii si industria 
cimentului. 

Sintezele  discutiilor 
precum si  activitatile  ur-
matoare  pot  fi  accesate 

pe: www.cementnet.ro. 

Intalnirea OST –  or-
ganizata pe 24 februarie 
2011 in Bucuresti  -  si-a 
propus sa defineasca si 
sa dezvolte impreuna cu 
personalul  sindicatelor, 
patronatelor si organizatii-
lor societatii civile cadrul 
necesar pentru promova-
rea  dialogului  social  si 
civic in industria cimentu-
lui,  reprezentat  de  rete-
aua CEMENTnet.  

CEMENTnet  isi  pro-
pune sa reprezinte o rete-
a  multi-stakeholder  care 
sa  abordeze,  pe  baza 
dialogului  si  initiativelor 
comune, subiecte de in-
teres pentru actorii sociali 
si  civici  din industria ci-
mentului.  

Prin urmare, fiind dat 
ca CEMENTnet isi propu-
ne sa reprezinte o retea 
destinata  sindicatelor, 
patronatelor si organizatii-
lor societatii civile, defini-
rea subiectelor ce vor fi 
abordate  de catre  retea 
trebuie sa fie realizata pe 
o  baza  participativa,  de 
catre cei  carora le  este 
destinata reteaua. 

Pentru facilitarea dia-
logului  social  si  civic  in 
industria  cimentului,  prin 

proiect a fost dezvoltata o 
platforma  online 
(www.cementnet.ro). 

Platforma  contine  o 
sectiune  destinata  pre-
zentarii proiectului, o co-
munitate online si o plat-
forma de e-learning. Unul 
dintre obiectivele specifi-
ce  ale  intalnirii  OST  a 
constat in analiza modului 
in  care  platforma online 
poate constitui un suport 
online  comunicational 
pentru reteaua CEMENT-
net. 

Cei peste 20 de parti-
cipanti la intalnire – pro-
venind din  mediul  sindi-
cal, patronal si al societa-
tii  civile  -  si-au ales ca 
teme de discutie urmatoa-
rele subiecte: 

 dialogul social, jocul 
in  patru  (sindicate-

Intalnirea Open Space Tehnology din cadrul proiectului "Promovarea RSI in 
industria cimentului" 
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 Incalzirea globala este 
fenomenul de crestere a 
temperaturilor medii inregistra-
te ale atmosferei in apropierea 
solului, inclusiv a marilor si 
oceanelor.  
 Una din cauzele 
accentuarii acestui fenomen 
este dezvoltarea industriala 
masiva de dupa anii 60 care a 
condus la cresterea concen-
tratiei de CO2.  
 Aceasta concentratie a 
fost de 280 ppm inainte de 
demararea revolutiei industri-
ale, fiind acum de 430 ppm, 
adica aproape dubla, iar in 
anul 2035 ar putea sa ajunga 
la 550 ppm, daca fluxul 
emisiilor actuale de gaze cu 
efect de sera (GES) s-ar men- 

tine peste capacitatea naturala 
de absorbtie.  
 Ceea ce insa se 
cunoaste mai putin, este ca o 
cauza la fel de importanta care 
a contribuit la acest fenomen o 
reprezinta si defrisarile masive 
ce au avut loc in padurile din 
toata lumea. Fenomen ce este 
foarte raspindit si in tara 
noastra.  
 Diminiuarea suprafete-
lor impadurite de pe Terra au 
condus la cresterea nivelului 
de noxe contribuind astfel la 
procesul incalzirii globale si 
epuizarea stratului de ozon. 
 Prin urmare, trebuie sa 
fim constienti ca pe langa 
fabricile si uzinele care au luat 
deja masuri pentru reducerea 

nivelului de noxe eliminate in 
atmosfera, trebuie ca  si restul 
populatiei sa participe la 
diminuarea acestui fenomen, 
prin actiuni de impadurire, prin 
reducerea consumului de 
energie, de produse si servicii, 
circuland cat mai rar cu 
masina si prin incurajarea 
productiei locale. 

Acordurile transnaţionale.Acordurile transnaţionale.  
 
 Acordur i le  cadru 
internaţ ionale ( IFA)  ş i 
Acordurile Cadru Europene 
(EFA) pot fi considerate bune 
practici de RSI, deoarece ele 
contribuie la atingerea mai 
multor rezultate pozitive, cum 
ar fi: 

 Promovarea publicităţii 
pozitive; 

 Stabilirea de platforme 
formale şi constructive de 
dialog social cu angajaţii şi 
lucrătorii acestora, ceea 
ce poate facilita imple-
mentarea în cooperare a 
iniţiativelor de restruc-
turare, de exemplu; şi 

 Adoptarea unei atitudini 
de “management a 
riscurilor” pentru a aborda 
pericolele şi riscurile 
potenţiale de transpa-
renţă, astfel încât deciziile 
conducerii locale să nu 
prevaleze şi să nu 
submineze obiectivele şi 
strategiile globale de RSI. 

Negocierea IFA poate fi 

considerată debutul unei proceduri 
de negociere colectivă la nivel 
transnaţional; aceste acorduri se 
aplică la nivel global, iar Acordurile 
Cadru Europene (EFA) se aplică la 
nivelul Europei şi sunt semnate de 
către Federaţiile Europene din 
Industrie, Consiliile Europene de 
Lucru şi/ sau de sindicatele 
naţionale şi patronate. 
 Sindicatele primesc cu 
braţele deschise această nouă 
generaţie de acorduri deoarece 
aceste noi coduri abordează două 
probleme de mare interes pentru 
sindicate:  

 În primul rând, prin nego-
cierea acestor acorduri, com-
paniile transnaţionale iau la 
cunoştinţă responsabilitatea 
pe care o au pentru practicile 
de lucru la nivel internaţional, 
chiar dacă anterior companii 
considerau practicile de lucru 
o chestiune de dimensiuni 
locale sau naţionale; 

 În al doilea rând, companiile 
transnaţionale iau la cunoş-
tinţă responsabilitatea lor faţă 
de practicile de lucru cu 
furnizorii şi contractorii lor dea

-lungul lanţului de aprovizio-
nare şi desfacere.  

 În general, IFA au în 
general de-a face cu un număr 
limitat de aspecte cheie ale ILO 
cu scopul de a asigura drepturi 
fundamentale, în mod normal 
recunoscând standardele de 
lucru de bază ale ILO în toate 
punctele de lucru ale companiei 
şi stabilind o relaţie formală între 
corporaţie şi sindicat.  

 În industria cimentului, 
un exemplu este reprezentat de 
“Acordul cu privire la proteja-
rea sănătăţii lucrătorilor prin 
buna manipulare şi utilizare a 
siliciului cristalin şi al 
produselor care îl includ", 
semnat pe 25 aprilie 2006 de 
către asociaţii din acest sector. 
 Acordul face sugestii 
procedurale importante pentru 
evaluarea riscului expunerilor 
potenţiale la siliciu cristalin la 
locul de muncă, care trebuie 
utilizate în mod regulat pentru 
asigurarea îmbunătăţirii conti-
nue.   

(continuare in pag. 4) 



Proiectul european ‘BRC 

– Building Responsible Com-

peti-tiveness’  (Construind 

competitie responsabila) este 

co-finantat de Comisia Euro-

peana si a fost implementat 

in ultimele 18 luni de 10 par-

teneri europeni din peste 5 

tari europene: Impronta Etica 

(ONG din  Italia,  leader  de 

parteneriat),  Nuova Ouasca 

(institut de cercetare din Ita-

lia), Cooperative di Produzio-

ne e Lavoro (asociatie italia-

na), Universitatea din Bolog-

na, IRES (institut de cerceta-

re din Italia), respACT (retea 

CSR  din  Austria),  Foretica 

(asociatie  spaniola  pentru 

CSR), KÖVET (asociatie un-

gara pentru economii durabi-

le), RSE Portugalia si CSR 

Europe.  

Proiectul si-a propus pro-

movarea  RSI  in  sectorul 

constructiilor, prin implicarea 

companiilor  mari  europene 

active pe teren, a IMM-urilor 

ce fac parte din lantul de va-

loare adaugata, si a unor sta-

keholderi  relevanti  precum 

organizatii de afaceri, sindi-

cate si universitati.  

Proiectul porneste de la 

premisa  ca  sectorul  cons-

tructiilor reprezinta un dome-

niu  important  de  activitate 

pentru economia europeana 

si  pentru  statele  membre, 

care prezinta in acelasi timp 

anumite  aspecte  sensibile 

pentru domeniul RSI, de care 

depinde  performanta  sa  fi-

nanciara si extra-financiara. 

Obiectivele proiectului au 

constat in: 

 elaborarea  unui  set  de 

indicatori  in  masura  sa 

coreleze  competitivitatea 

economica  a  sectorului 

cu masuri de dezvoltare 

durabila; 

 analiza  relatiei  exis-

tente  intre  valoarea 

economica si  sociala 

exploatata  in realiza-

rea activitatilor secto-

rului de constructii si 

valoarea restituita sta-

keholderilor la sfarsitul 

ciclului de productie.  

 Bazat pe analiza a 44 

de bune practici si studii 

de  caz  si  o  serie  de 

workshopuri cu stakehol-

derii, proiectul a dezvoltat 

recomandari pentru firme-

le din sectorul constructii-

lor referitoare la modul in 

care RSI aduce beneficii 

prin implementarea sa in 

activitatile  cotidiene  si 

prin sfaturi practice in pa-

tru domenii tematice: 

 sanatate si securitate; 

 eco-compatibilitate; 

 managementul lantu-

lui de valoare adauga-

ta; 

 egalitatea de sanse. 
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 Procedura de evaluarea a riscului 
este structurată pe mai multe faze care 
includ: 

 Implementarea de bune practici; 

 Organizarea unui sistem de 
supraveghere a sănătăţii; 

 Oferirea de informaţii, instrucţiuni şi 
formare a forţei de muncă; 

 Monitorizarea felului în care 
Acordul şi Bunele practici sunt 
aplicate. 

 Cele mai frecvente teme abordate 
la nivel European sunt restructurarea şi 
anticiparea schimbării: formarea 
profesională, mobilitatea şi condiţiile de 
lucru; sănătatea şi siguranţa; proceduri şi 
dialog social; politica de RSI şi resurse 
umane.  
 De exemplu, în 2005 grupul 
Lafarge a semnat un acord cu Federaţiile 
Sindicate Internaţionale IFBWW, ICEM şi 
WFBW pe responsabilitatea socială a 
întreprinderilor şi relaţii internaţionale în 
industrie, prin care şi-a luat angajamentul 
de a respecta: 

 principiile fundamentale definite de 
organizaţiile internaţionale, 
referindu-se mai ales la munca 
neforţată;  

 lipsa discriminării la angajare;  

 interzicerea exploatării copiilor prin 
muncă;  

 libertatea de asociere şi dreptul la 
negociere colectivă;  

 salarii decente;  

 program de lucru;  

 sănătate, siguranţă şi condiţii de 
lucru; 

 formarea profesională.  
 Compania, de asemenea, îşi 
afirmă angajamentul de ţinere la curent a 
celorlalţi reprezentanţi cu privire la 
implementarea acordului. 
 Cele mai frecvente teme abordate 
la nivel European sunt restructurarea şi 
anticiparea schimbării: formarea 
profesională, mobilitatea şi condiţiile de 
lucru; sănătatea şi siguranţa; proceduri şi 
dialog social; politica de RSI şi resurse 
umane. De exemplu, în 2005 grupul 
Lafarge a semnat un acord cu Federaţiile 
Sindicate Internaţionale IFBWW, ICEM şi 
WFBW pe responsabilitatea socială a 
întreprinderilor şi relaţii internaţionale în 

industrie, prin care şi-a luat angajamentul 
de a respecta principiile fundamentale 
definite de organizaţiile internaţionale, 
referindu-se mai ales la: 

 munca neforţată;  

 lipsa discriminării la angajare;  

 interzicerea exploatării copiilor prin 
muncă;  

 libertatea de asociere şi dreptul la 
negociere colectivă;  

 salarii decente;  

 program de lucru;  

 sănătate, siguranţă şi condiţii de 
lucru;  

 formarea profesională.  
 Compania, de asemenea, îşi 
afirmă angajamentul de ţinere la curent a 
celorlalţi reprezentanţi cu privire la 
implementarea acordului. 
 Crearea de grupuri interne 
specifice pentru Relaţiile în industrie 
sau Monitorizarea RSI. Acestea ar trebui 
să fie formate din membrii ai sindicatelor, 
reprezentanţi ai angajaţilor şi reprezentanţi 
ai patronatului şi ar trebui să reprezinte un 
spaţiu funcţional de discutare a acestor 
teme specifice. De exemplu, unele 
companii au înfiinţat Comitete de RSI sau 
au numit un observator intern al relaţiilor 
din industrie. 
 Implicarea părţilor interesate. 
Pentru a promova dialogul social în 
vederea RSI, companiile ar trebui să 
crească numărul întâlnirilor consultative 
dedicate deciziilor ce privesc relaţiile din 
industrie şi să extindă aceste momente 
implicând mai mult lucrătorii, pe 
reprezentanţii acestora şi alţi factori 
interesaţi, cu scopul de a identifica cele 
mai bune soluţii. 
 Codurile etice. Cu ajutorul 
acestui document, companiile îşi definesc 
seturi de valori şi comportamentele pe 
care toţi lucrătorii ar trebui să le respecte 
pentru ghidarea deciziilor companiei şi 
indivizilor, cu scopul de a respecta toţi 
factorii implicaţi în activitatea companiei. 
Valorile şi comportamentele ar trebui 
dezvoltate cu implicarea lucrătorilor şi a 
reprezentanţilor acestora prin întâlniri 
consultative. 
 Pentru a garanta implementarea 
codului, adesea se defineşte un set de 
sancţiuni sau proceduri similare. 
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 Lucrul în reţea în vederea sustenabilităţii. 
O iniţiativă de RSI interesantă din industria cimentului 
este Iniţiativa de Sustenabilitate în Industria 
Cimentului (CSI), promovată de Consiliul Mondial de 
Afaceri pentru Dezvoltare Sustenabilă, şi mai ales de 
cele 24 de companii membre din industria cimentului, 
care îşi desfăşoară activitatea în peste 100 de ţări. 
Iniţiativa are o agendă de acţiuni care se focalizează 
mai ales pe CO2 şi protecţia climei, utilizarea 
responsabilă a combustibililor şi a materiilor prime, 
sănătatea şi protecţia lucrătorilor, monitorizarea şi 
reducerea emisiilor, impactul local asupra terenului şi 
comunităţilor. 

 

Monitorizarea sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale.  

 Unul dintre principalele aspecte legate de 
sănătate şi siguranţă în industria cimentului este 
nivelul accidentelor grave şi mortale la locul de 
muncă, şi consecinţele negative ale acestora asupra 
dezvoltării activităţilor. Iniţiativa de Sustenabilitate în 
Industria Cimentului a publicat un document intitulat 
Siguranţa în Industria Cimentului: Ghid pentru 
măsurare şi raportare. Acesta este un ghid pentru 
monitorizarea şi raportarea accidentelor la locul de 
muncă, în vederea îmbunătăţirii performanţei 
companiilor şi a transparenţei în acest domeniu. În 
urma unei abordări detaliate, documentul identifică 
indicatori specifici pentru monitorizarea sănătăţii şi 
siguranţei la locul de muncă, care privesc nu doar 
angajaţii direct, ci şi angajaţii indirect, aparţinând 
furnizorilor sau subcontractanţilor, şi civilii care pot fi 
implicaţi în accidente. Documentul propune 
metodologia de calculare a Accidentelor mortale şi 
a Accidentelor cu pierderea timpului de lucru. 
Membrii iniţiativei au raportat 100% date de sănătate 
şi siguranţă la locul de muncă şi le-au făcut publice. 

 

Managementul bunelor practici pentru 
implementarea elementelor de siguranţă pentru 

conducătorii auto.  

 O practică utilă de RSI este împărtăşirea de 
informaţii pentru a ajuta companiile să-şi 
îmbunătăţească comportamentul. Iniţiativa de 
Sustenabilitate în Industria Cimentului a publicat 
Ghidul de Implementare a Elementelor de Siguranţă, 
adoptat de toţi membrii CSI. Documentul include 
două ghiduri; primul, intitulat Ghidul de 
Management pentru implementarea elementelor 
de siguranţă pentru conducătorii auto, defineşte 
reguli specifice pentru evitarea riscurilor de siguranţă 
şi se adresează conducătorilor auto: 

1. Rămânerea în stare de alertă şi Prevenirea 
oboselii, neutilizarea unui autovehicul dacă 
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conducătorul auto nu este suficient de odihnit 
şi într-o stare de alertă.  

2. Conducătorii auto nu utilizează autovehiculul 
dacă sunt sub influenţa alcoolului, drogurilor 
sau oricărei alte substanţe care îi pot 
împiedica să conducă autovehiculul în 
siguranţă. 

3. Conducătorii auto sunt responsabili pentru 
asigurarea faptului că toţi pasagerii poartă 
centura de siguranţă, atunci când 
autovehiculul este în mişcare şi sunt precauţi 
în cazul autovehiculelor care nu sunt echipate 
cu centuri sau sunt în mişcare. 

4. Conducătorii auto nu acceptă pasageri în 
autovehiculele de firmă dacă nu primesc 
permisiunea companiei. 

5. Mărfurile transportate sunt bine ancorate şi 
respectă restricţiile de greutate indicate de 
producătorul autovehiculului sau conform 
legislaţiei naţionale dacă aceasta este mai 
restrictivă. 

6. Conducătorii auto respectă regulile de 
circulaţie (de ex. limitările de viteză, semnele 
de oprire) la locul de muncă şi în afara 
acestuia.  

7. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile, 
inclusiv transmiterea de SMS-uri în timpul 
conducerii autovehiculului. Sunt permise 
ascultarea şi răspunsul pasive la urgenţe 
operaţionale cu utilizarea dispozitivelor tip 
hands-free, staţii radio şi staţii de emisie 
recepţie pe unde scurte, utilizate la minim 
pentru a comunica şi controla pericolele şi 
riscurile.  

8. Conducătorii auto poartă haine vizibile atunci 
când lucrează în aer liber sau în apropierea 
autovehiculelor în mişcare conform cerinţelor 
de zi sau noapte. 

Ce de-al doilea, intitulat Ghidul de 
Management pentru Implementarea 
Elementelor de Siguranţă pentru Manageri, 
include următoarele reguli:  

1. managerii de la toate nivelurile din companie 
definesc clar rolul, responsabilitatea şi 
răspunderea pentru managerii numiţi conform 
organigramei (Preşedinţi şi Comitete 
Executive, Directori & Manageri de Logistică, 
Departamentul de Sănătate şi Siguranţă). 

2. Ei conduc procesul de calificare şi selecţie a 
conducătorilor auto asigurându-se că 
solicitantul deţine clasa adecvată de permis 
auto; analizează accidentele din trecut înainte 



de selectarea în vederea interviului; se asigură 
de sănătatea, vederea şi starea fizică a 
candidatului şi competenţa şi atitudinea 
acestuia la momentul recrutării; testează 
cunoştinţele şoferului cu privire la regulile 
locale de circulaţia, sau la Codurile 
Autostrăzilor acolo unde este cazul. 

3. Toţi conducătorii auto beneficiază de o formare 
iniţială cu privire la condus, odată cu formarea 
continuă pe baza evaluării riscurilor, şi pentru 
medii cu risc ridicat şi poate fi nevoie de formare 
suplimentară pe autovehicule specializate. În 
cele din urmă, 60% din accidentele mortale 
survin în rândul contractorilor. Membrii CSI au 
definit Ghidul de Implementare a Elementelor 
de Siguranţă pentru Managementul 
Contractorilor, care stabileşte diferitele faze 
ale managementului contractorilor în privinţa 
standardelor de siguranţă. 

 

Definirea unei Politici de Sănătate şi Siguranţă.   

 Companiile îşi definesc o politică generală 
de Sănătate şi Siguranţă de care ar trebui să se ţină 
cont atunci când se iau decizii în cadrul companiei. 
Această politică defineşte obiective, ţinte şi termene 
generale şi specifice de atins în ceea ce priveşte 
prevenirea problemelor de sănătate şi siguranţă. 
Majoritatea companiilor şi-au definit o Politică a 
Siguranţei sau o politică mai completă de sănătate 
şi siguranţă, numită în unele cazuri “Ambiţia pentru 
Sustenabilitate” sau ”Harta rutieră a siguranţei” în 
care îşi definesc principiile şi obiectivele pe această 
temă şi acţiunile specifice pentru atingerea 
acestora. Unele dintre aceste companii solicită 
contractorilor să aplice aceleaşi politici de SSM cu 
scopul de a le da acestora un exemplu şi de a 
răspândi aceleaşi valori. Pentru majoritatea 
companiilor , cel mai frecvent obiectiv este 
îmbunătăţirea continuă şi monitorizarea regulată a 
progresului înregistrat, declararea obiectivului “Zero 
accidente” (Cementir, Italcementi, Cimpor). 

 

Promovarea Sănătăţii şi Siguranţei Ocupaţio-

nale.  

 Aceasta include promovarea continuă a 
SSO în rândul angajaţilor, dar şi a celorlalţi factori 
implicaţi externi. Instrumentele de promovare sunt 
reprezentate de Regulile de Aur pentru Siguranţă 
care apar pe toate paginile de internet ale 
companiilor, sau unele manuale procedurale mai 
specifice, cum ar fi Manualul de management al 
siguranţei. O altă bună practică implementată de 
Aalborg Portland’s, se referă la crearea unui 
instrument bazat pe internet pentru gestionarea 
planurilor de acţiune ce au legătură cu Studiile la 

locul de muncă; rezultatul proiectului a constat 
într-o bază de date care poate fi accesată de 
către toţi angajaţii, îmbunătăţind şi actualizând 
activităţile, şi făcând planurile de acţiune mai 
dinamice. În ceea ce priveşte promovarea 
externă multe companii au iniţiative locale cum ar 
fi Ziua mondială pentru sănătate şi siguranţă la 
locul de muncă sau campanii de siguranţă la 
volan. Numeroşi membri CSI au dezvoltat 
sloganuri şi signalistică  de siguranţă cu scopul 
de a sublinia importanţa siguranţei.  

 

Formarea în domeniul sănătăţii şi siguranţei. 

 O atenţie aparte a fost acordată formării 
în domeniul sănătăţii şi siguranţei, şi îmbunătăţirii 
acestui serviciu prin cerinţele legale. De exemplu, 
Italcementi a dedicat 68% din formarea 
profesională aspectelor de dezvoltare durabilă şi 
mai ales a celor de Sănătate, Siguranţă şi Mediu, 
formarea acoperind diferite teme, printre care 
prevenirea riscurilor, managementul sănătăţii şi 
mediului, legislaţie locală. 

 

Implementarea sistemului de management al 

sănătăţii şi siguranţei.   

 Pentru un management responsabil în 
domeniul SSM, sunt necesare instrumente de 
evaluare a riscului, de management, de 
monitorizare şi de îmbunătăţire continuă. Acest 
proces este deosebit de important pentru 
măsurarea aspectelor de sănătate şi siguranţă 
ocupaţionale şi include mai multe faze, dintre 
care o parte centrală este dedicată evaluării 
riscurilor.  

 

Atenţia acordată Contractorilor 

 Anumite companii acordă o atenţie 
deosebită contractorilor, pentru a se asigura că 
aceleaşi condiţii de lucru şi proceduri de sănătate 
şi siguranţă ocupaţionale sunt respectate în lanţul 
de valoare. În 2009, o iniţiativă originală a cea a 
Titan Group, constând în crearea unui Legitimaţii 
de siguranţă pentru toţi angajaţii unui contractor. 
Legitimaţia de acces certifică faptul că angajaţii 
deţin toate documentele profesionale şi licenţele 
necesare, şi că au absolvit un curs complet de 
siguranţă la locul de muncă si se acorda în urma 
unei evaluări care include şi audituri la locul de 
muncă. La Aalborg Portland, înainte de începerea 
activităţii, contractorilor externi li se cere să 
vizioneze filmul cu privire la siguranţă în firmă, să 
aplice un autocolant pe căşti ca dovadă că au 
urmărit filmul şi să semneze un formular conform 
căruia au fost instruiţi în domeniul siguranţei.  
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 Reciclarea deseurilor reprezinta co-

lectarea, separarea si procesarea hartiei, sticlei, 

ambalajelor din plastic, cutiilor metalice in 

vederea transformarii lor in produse utile. Prin 

reciclarea deseurilor se reduce poluarea mediului 

inconjurator, a solului, apei, aerului, se 

economoseste energie si se protejeaza natura si 

resursele umane. 

 De curand, in Romania, s-a aprobat 

proiectul de lege privind regimul deseurilor, 

realizandu-se astfel armonizarea cu directiva 

europeana din domeniu. Prin implementarea 

prevederilor acestui act normativ, Romania va 

putea sa asigure atingerea pana in anul 2020 a 

obiectivului de recilcare a 50% din deseuri. La 

capitolul PET-uri, Romania recicleaza deja 40% 

din deseuri. 

 Noi toti putem sa contribuim la atingerea 

acestui obiectiv, daca participam activ la procesul 

de colectare selectiva a deseurilor, atat acasa, 

cat si la locul de munca. Numai impreuna vom 

putea pastra soarele pe cer! 

                ECOECO--ştirea ediţeiştirea ediţei                       ECOECO--ştirea ediţei         ECOştirea ediţei         ECO--ştirea ediţei         ECOştirea ediţei         ECO--ştirea ediţei  ştirea ediţei    

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi? 
 Folosirea de Combustibili alternativi este o solutie 
ecologica propusa de industria cimentului care a aparut in urma 
cu 30 de ani, cand, pe plan international au inceput sa fie 
utilizati "combustibilii alternativi", pe baza de deseuri cu 
potential calorific ridicat. Avantajele folosirii acestor combustibili 
constau in:  

 economisirea de cantitati semnificative de combustibili 
fosili, adica de resurse naturale neregenerabile.  

 reducerea emisiilor de gaze de sera.  

 valorificarea si eliminarea complet a deseurilor generate de 
alte industrii si activitati. 

 Arderea in cuptorul de clincher asigura conditiile optime 
de valorificare a acestor deseuri. Componenta organica a 
deseurilor este complet distrusa si produce energie termica, in 
timp ce componenta minerala este integrata chimic in structura 
clincherului, fara a mai produce zguri sau cenusi.  
 CarpatCement Holding a fost primul producator de 
ciment din Romania care si-a modificat procesele de productie 
pentru a utiliza combustibili alternativi inca din anul 2004, in 
fabrica de la Deva. In functie de natura combustibililor 
alternativi, exista o serie de procese si de riscuri controlate, 
pentru care a fost nevoie sa fie adaptate utilajele si 
metodologia de lucru din fabrici. Pentru folosirea fiecarui tip de 
combustibil a fost nevoie construirea de spatii speciale sau 
achizitionarea de noi echipamente, valoarea investitiilor fiind de 
14 mil. de euro. Tipurile de combustibili alternativi folositi sunt: 
anvelopele uzate; materiale plastice, folii, carton, hartie 
contaminata si textile; uleiuri uzate si solventi; deseuri 
petroliere; rumegus pe care il impregnam cu uleiuri, lacuri, 
vopseluri sau deseuri petroliere; deseuri lemnoase. 



Sediu central: 

Fieni, str. Aurel Rainu nr. 34, jud. Dambovita 

 

Redactia:  

Bucuresti, piata Valter Maracineanu nr. 1-3, intrarea B, et. 1, 

cam. 105, sector 1 

 

Telefon: 021.310.20.80 

Fax: 012.310.20.80 

E-mail: proiectfscr.manager@yahoo.com 

FSCR Suntem pe WEB! 

www.cementnet.ro sau www.fscr.ro 
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PROGRESUL PROIECTULUI 

 

Pe parcursul celor 9 luni de activitate am realizat:  


