
ION CRANGASU,  

Director executiv CIROM 

 

Productia de ciment are 

in Romania o istorie de 
peste 100 de ani, caracte-
rizata printr-un nivel ridi-
cat al calitatii produselor, 
un demers constant de 
inovatie si relatii foarte 
bune intre angajatori si 
angajati si, ulterior, intre 
patronate si sindicate.  

 

Firmele internationale 
care au intrat in Romania 
dupa anii ’90 au adus ca-
pacitate financiara pentru 
fabricile de ciment, aflate 
in situatie dificila in acel 
moment datorita caderii 
cererii interne si eliminarii 
subventiilor de stat.  

 

Investitorii au adus in plus 
cunostinte importante in 
materie de protectie a 
mediului inconjurator, rea-
lizand investitii semnifica-
tive pentru reducerea 
emisiilor de praf  si a emi-
siilor de gaze cu efect de 
sera, situate in prezent 
sub nivelul european. 

GEORGE DOREL OANCEA,  

Presedinte FSCR 

 

In industria cimentului din 

Romania au fost realizate 
in ultimii ani investitii ma-
jore pentru reducerea 
emisiilor de praf si de ga-
ze cu efect de sera, au 
fost dezvoltate si intarite 
politicile de sanatate si 
securitate la locul de 
munca si au fost dezvolta-
te initiative de implicare in 
comunitatile locale unde 
se produce cimentul.  

 

Au fost realizate deci pro-
grese majore, insa este 
inca loc de progres pentru 
ca industria cimentului sa 
se transforme intr-un mo-
del de dezvoltare durabila 
demn de urmat in intrea-
ga societate romaneasca.  

 

In acest sens, personalul 
sindicatelor, patronatelor 
si organizatiilor societatii 
civile joaca un rol esen-
tial.                                                    

 

Recunoastem ca dezvol-

tarea durabila induce pro-
vocari strategice pe ter-
men lung pentru industria 
si firmele noastre.  

 

Individual, fiecare dintre 
companiile noastre a pus 
deja in practica solutii 
efective pentru o serie de 
probleme sociale si de 
mediu si are realizari de 
care sa fie mandra.  

 

Mai raman insa multe alte 
eforturi de intreprins si 
trebuie sa continuam sa 
gasim solutii pentru a in-
tegra performantele finan-
ciare ridicate cu angaja-
mente solide de respon-
sabilitate sociala si de 
mediu, precum si cu un 
dialog deschis si onest cu 
partile noastre interesate’. 

 

Fondatorii CSI –  

Cement Sustainability  

Initiative,  

printre care si  

HeidelbergCement,  

Lafarge si Holcim 
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Practicile RSI sunt voluntare 

 Politicile  şi strategiile de 
responsabilitate socială nu sunt impu-
se intreprinderilor prin lege, ci sunt 
adoptate de catre acestea pe o baza 
voluntara. Conducerea  intreprinderii 
se implică voluntar deoarece 
consideră că adoptarea practicilor de 
RSI sunt în conformitate cu valorile şi 
obiectivele sale. 

 

RSI maximizeaza trei capitaluri! 

 O întreprindere utilizează mai 
multe forme de capital: capital 
financiar, singurul luat în considerare 
de sistemul contabil convenţional; 
capital social, constituit în primul rând 
din angajaţi, dar si din relaţiile cu 
partenerii ecnomici si alti 
stakeholderi; capital ecologic, 
constituit din resursele naturale şi 
contextul de mediu in care 
intreprinderea îşi desfăşoara 
activităţile. O întreprindere respon-
sabila e preocupata de maximizarea 
celor trei capitaluri şi nu doar a celui 
financiar. 

 

Adoptarea RSI reprezinta o 
investitie, nu doar un cost 

 Performantele unei intreprin-
deri în materie de responsabilitate 
sociala poate oferi acesteia avantaje 
competitive, o reputatie mai buna, 
capacitatea de a atrage si a pastra an-
gajatii, fidelizarea clientilor sau a con-
sumatorilor, o mai bună integrare în 
comunitate, relatii mai bune cu mass 
media si societatea civila, adecvarea 
la cerintele investitorilor responsabili, 

gestiunea mai eficientă a riscurilor de 
mediu si/sau sociale.  

 

Strategiile de RSI 

 Intreprinderile care decid să se 
confrunte cu responsabilitatea socială 
pot viza: solicitări mai puţine din parte 
stakeholderilor (strategii de reacţie); 
admiterea unor conflicte externe sau 
interne şi incercarea de a le rezolva 
(strategii de apărare); adaptarea la 
cerinţele stakeholderilor (strategii de 
adaptare); gasirea unor solutii inovatoare 
care sa anticipeze viitoarele solicitări ale 
cadrului legal (strategii proactive). 

 

Subiectele centrale ale RSI 

 Standardul ISO 26000 identifica 
sapte subiecte centrale ale pentru politi-
cile de responsabilitate sociala: guverna-
rea organizatiei, drepturile omului, rela-
tiile si conditiile de munca, mediul incon-
jurator, bunele practici in afaceri, subiec-
te legate de consumatori, implicare so-
ciala.   

 Pentru a fi eficace, credibilă şi 
viabilă pe termen lung, politica de RSI va 
tine cont de asteptarile stakeholderilor 
si, mai mult, ii va implica pe cat posibil in 
mod direct în elaborarea, implementarea 
şi evaluarea masurilor de responsa-
bilitate. 

 Politica de RSI este eficace daca 
problemele de mediu, sociale şi 
economice sunt abordate specific in 
functie de realitatile fiecărui sector de 
activitate, iar identificarea acestor 
realitati nu poate fi făcută decât în 
comun de către companiile şi 
stakeholderii din acelaşi sector.  
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 permite informarea, educarea şi 
influenţarea stakeholderilor, ca sa isi 
îmbunătăţeasca deciziile şi activitaţile 
care au un impact asupra companiei şi 
a societăţii;  

 construieste un raport de încredere 
între companie si stakeholderii sai. 

(AccountAbility si UNEP, Stakeholder Engagement 
Handbook) 

 

Raportarea RSIRaportarea RSI  

 O intreprindere responsabila 
publica anual un raport in care elaboreaza 
şi difuzeaza catre stakeholderi sai 

informaţiile adecvate cu privire la 
impactul activităţilor sale asupra societăţii 
şi mediului înconjurător.   

 Raportarea RSI mai este numită şi 

„raportare extra-financiara”, pentru a o 

deosebi de raportarea financiară, dar şi 

pentru a arăta că este complementară 

acesteia. Raportul RSI si raportul financiar 

sunt complementare si trebuie sa ofere 

informaţii integrate.  

Implicarea stakeholderilorImplicarea stakeholderilor  

  “Partile interesate”, sau 
“stakeholderii”, reprezinta “grupurile 
sau indivizii care sunt afectaţi de 
realizarea obiectivelor unei organizaţii 
sau care pot afecta realizarea acestor 
obiective.” (Freeman, 1984, Strategic 

Management: A Astakeholder Approach) 

 Principalii stakeholderi ai unei 
intreprinderi sunt angajatii, actionarii, 
furnizorii, institutiile de credit, clientii, 
consumatorii, sindicatele, comunitatile 
locale, ONG-urile de mediu, institutiile 
guvernamentale. 

 

De ce sunt implicati De ce sunt implicati 

stakeholderii?stakeholderii?  

 Implicarea stakeholderilor, 
realizată în mod eficient şi aliniată cu 
strategia firmei:   

 conduce la o dezvoltare mai 
echitabilă şi mai durabilă, oferind 
celor care au dreptul de a fi ascultati 
posibilitatea de a fi implicaţi în 
luarea deciziilor;  

 permite o mai bună gestionare a 
riscurilor şi o creştere a reputaţiei; 

 tine cont de toate resursele 
disponibile (cunoştinţe, resurse 
umane, factori economici si tehno-
logici) pentru rezolvarea unor 
probleme şi atingerea unor obiecti-
ve care nu pot fi urmărite în mod 
izolat de o organizaţie;  

 permite înţelegerea aprofundată a 
mediului in care opereaza 
compania, inclusiv evoluţia pieţei;  

 permite companiei să înveţe de la 
stakeholderi săi, putând obţine 
astfel rezultate mai bune la nivelul 
produselor şi sa îmbunătăţeasca 
procesele de productie şi 
comerciale;  



 In anul 2010, conform CIROM, 
peste 80% din angajatii din sectorul 
productiei de ciment faceau parte din 
unul din sindicatele existente la nivel 
de fabrica, rata de sindicalizare 
situandu-se printre cele mai ridicate 
din tara.  

 Inca de la inceput, conflictele 
sociale din industrie au fost reduse. 
Istoric, directorii de fabrici au 
convietuit in aceleasi locatii cu 
angajatii, gospodarindu-se impreuna, 
dezvoltand  o intelegere si respect 
mutual si contribuind la dezvoltarea 
comunitatilor locale – in general mici - 
in care erau amplasate fabricile de 
ciment.  

 Relatiile stranse dintre angajati si 
angajatori au jucat un rol important in 
salvarea unui numar important de 
locuri de munca de la restructurarile 
din ultimele doua decenii induse de 
privatizare, de scaderea cererii 
nationale si de tehnologizare, prin 
regandirea spatiului fabricii , 
reprofilarea si recalificarea mainii de 
lucru. Unul dintre domeniile 
traditionale de colaborare dintre 
sindicate si patronate este reprezentat 
de Sanatatea si Securitatea la locul de 
Munca (SSM).  

 Atentia celor doi actori sociali 
pentru  SSM  este  justificata  de 
numerosii  factori  de risc indusi  de 
activitatile productive, precum: praful / 
expunerea la particulele fine (inclusiv 
silice  cristaline),  expunerea  la 
temperaturi  ridicate  si  la  zgomot, 
pericole  de  alunecări  si  arsuri; 
expunerea la  radiaţii  si  la  pericole 
chimice etc.  

 FSCR a creat un Comitet de 

sanatate si securitate la locul de 
munca,  resp onsab i l  pent ru 
monitorizare si prevenire, depliat in 
Comitete compuse din reprezentanti 
ai sindicatului si patronatului la nivelul 
fiecarei fabrici de productie. Periodic 
se organizeaza dezbateri intre cei doi 
actori sociali privind masurile si 
progresele realizate in domeniul SSM. 

 Fiecare dintre cele trei companii 
producatoare de ciment au numit 
responsabili pentru protectia muncii si 
politica de sanatate si securitate la 
locul de munca, au stabilit strategii, 
proceduri interne si planuri pentru 
situatii de urgenta si au adoptat 
standardul OHSAS 18001, valabil 
pentru toate fabricile detinute de 
fiecare companie. 

 In prezent, pe langa 
cooperarea in domeniul SSM, 
reprezentantii sindicatelor si patro-
natelor desfaso-
ara impreuna 
programe recre-
ative pentru an-
gajati - con-
cursuri de tenis 
de masa, pes-
cuit si meserii si 
programe de 
pregatire a 
liderilor sindi-
cali. Desi dialo-
gul social in 
industria cimen-
tului este unul 
de succes, exista inca su-ficient spatiu 
de actiune, in spe-cial in domeniul RSI 
si de mediu, unde sindicatele pot juca 
un rol important in elaborarea si 
implementarea politicilor de 
dezvoltare durabila ale companiilor. 
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Rolul SINDICATELOR in responsabilitatea 

sociala a intreprinderii din industria cimentului 
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 Sindicatele pot sprijini cele trei companii in cuantificarea si raportarea publica, la 
nivel agregat si de fabrica, a indicatorilor de SSM, in conditiile prevazute de stan-
dardul OHSAS 18001 (in prezent, datele din acest domeniu sunt facute publice 
doar de catre o companie). Pentru cuantificarea si raportarea activitatilor de SSM, 
sindicatele si patronatele pot utiliza Liniile Directoare pentru Masurare si Raporta-
re dezvoltate de Cement Sustainability Initiative, care identifica indicatori specifici 
pentru monitoriare si raportare a accidentelor la locul de munca.  

 Sindicatele pot juca un rol pro-activ in promovarea SSM in lantul de valoare 
adaugata al cimentului  (extractia materiilor prime, productia de agregate si be-
toane, sectorul constructiilor, reciclarea materialelor) pentru care performantele 
in acest domeniu trebuie imbunatatite permanent. 

 Sindicatele reprezinta actori strategici in imbunatatirea 
relatiilor industriale din sectorul productiei de ciment.  
Sindicatele pot initia acorduri cadru de cooperare cu pa-
tronatele pe probleme de interes pentru ambii actori. 
Reteaua Europeana pentru Siliciu (NEPSI), la care este 
afiliat si CIROM, reprezinta un model de urmat in acest 
sens.  

 Reprezentantii angajatilor pot initia in cadrul fiecarei 
firme grupuri interne de lucru/comisii pentru relatiile 
industriale si/sau RSI, impreuna cu membrii sindicatelor 
si reprezentanti ai managementului,  in care sa se poata 
dezbate si gasi solutii pentru aceste subiecte specifice.  

Alte masuri pe care sindicatele le pot intreprinde pentru promovarea RSI in 
industria cimentului cuprind: 

 Campanii pentru promovarea egalitatii de gen (in special la recrutare, 
disponibilizare si pensionare), tinand cont de preponderenta sexului 
masculin in acest sector de activitate; 

 Activitati de educatie a angajatilor privind dezvoltarea durabila si a ro-
lului pe care acestia in dubla calitate de indivizi si resurse umane din fir-
me il pot juca; 

 Elaborarea impreuna cu patronatele a unor politici si instrumente con-
crete de implicare a partilor interesate din industrie (autoritati publice 
nationale si locale, ONG-uri, asociatii de consumatori, dezvoltatori imo-
biliari, banci etc) pentru definirea, implementarea si evaluarea activitati-
lor de RSI; 

 Actiuni de lobby si sprijin pentru companii pentru ca acestea sa raporte-
ze public performantele in domeniul  dezvoltarii durabile, urmand mo-
delul companiilor-mama din exterior si standardul international GRI 
(Global Reporting Initiative).  



 Ca si organizatiile neguvernamentale euro-
pene, ONG-urile nationale se profesionalizeaza si 
dobandesc noi competente specifice, dau nastere 
unor noi coalitii, se organizeaza in retele, urmaresc 
sa ia parte la procesele de decizie pentru a imbuna-
tati regulile jocului. In ultimii ani, au aparut ONG-uri 
specializate in domeniul socio-economic care pun 
presiune pe firme, si in primul rand pe marile cor-
poratii, pentru ca sa isi conduca activitatile respec-
tand principiile responsabilitatii sociale.   
 
Fundatia Holcim pentru Dezvoltare Durabila  
 Dincolo de proiectele implicare comunitara 
locala, Holcim este angajata in societatea civila prin 
Fundatia Holcim pentru Dezvoltare Durabila. Aceas-
ta promoveaza la nivel international solutii inova-
toare si durabile pentru problemele tehnologice, de 
mediu, socio-economice si culturale, cauzate de 
domeniul constructiilor.  
 Pentru a incuraja abordarea inovatoare a 
constructiilor durabile, fundatia desfasoara activita-
ti menite sa vina in sprijinul acestui deziderat: com-
petitia Holcim Awards, Simpozionul international 
Holcim Forum, Burse Holcim pentru initiative in 
domeniul constructiilor si proiecte de cercetare.  
 
Asociatia V.I.P. - Carpatcement 
 Parteneriatul dintre Asociatia studenteasca 
Voluntari pentru Idei si Proiecte (V.I.P.) si Carpatce-
ment Holding a debutat in 2005 pentru realizarea a 
doua proiecte nationale,”Studentul Anului” si 
“Premiile profesionale Carpatcement”. Scopul aces-
tui parteneriat este formarea unei comunitati pu-
ternice a studentilor de la arhitectura, constructii si 
chimie – domenii de interes pentru companie. 
Aceste proiecte conduc la dezvoltarea si valorifica-
rea potentialului unor studenti cu adevarat deose-
biti.  
 
Asociatia Expertilor de Mediu – Carpatcement reu-
neste practicieni ai stiintelor medicale, geografi, 
biologi, ingineri si chimisti. Viziunea asociatiei pre-
supune dezvoltarea durabila a Romaniei, in contex-
tul integrarii europene.  
 Parteneriatul intre Asociatia Expertilor de 
Mediu si Carpatcement Holding a inceput in 2005, 

odata cu lansarea programului "Bucurestiul respi-
ra" si "Prin voluntariat, spre un Bicaz mai curat". 
 
WWF – Lafarge, parteneriat pentru „Zona Mătă-
saru – O nouă viaţă pe malul râului Argeş” 
 Lafarge Agregate Betoane şi WWF Pro-
gramul Dunăre Carpaţi au lansat in 2010 lucrări 
de reconstrucţie ecologică a acestei zone afecta-
ta de activităţile de extracţie a agregatelor mine-
rale. In cadrul acestui parteneriat, WWF ofera 
companiei Lafarge expertiza necesara transfor-
marii acestei zone de extracţie într-o arie 
naturală protejată conform Programului Europe-
an Natura 2000.  
 Lucrările demarate includ plantarea de 
copaci în vederea creării unei perdele forestiere, 
conectarea a două lacuri, controlul speciilor inva-
zive şi igienizarea zonei. Efectele benefice ale 
acestei implementării sunt extinderea şi diversifi-
carea habitatelor naturale, creşterea numărului 
de păsări protejate care cuibăresc în zonă, redu-
cerea impactului activităţilor umane asupra zonei 
protejate. 
 Este necesara dezvoltarea pe scara larga 
a parteneriatelor ONG - firma pentru adoptarea 
RSI 
 Colaborarea intre WWF si Lafarge Roma-
nia ilustreaza aparitia unei noi forme de partene-
riat intre ONG-uri si firme. Contrar parteneriatu-
lui clasic, bazat pe mecenat sau sponsoring, prin 
care firma sustine financiar proiectul cultural, 
social sau filantropic al unui ONG, parteneriatul 
« de tip RSI » vizeaza insesi activitatile principale 
ale firmei. Prin expertiza pe care o detine sau 
suport « pe teren », ONG-ul implicat intr-un ast-
fel de parteneriat asista firma partenera pentru 
aplicarea principiilor dezvoltarii durabile chiar in 
activitatile sale (core business ) 
 Din ce in ce mai multe ONG-uri contri-
buie la adoptarea RSI de catre firme prin cons-
tructia indicatorilor, evaluarea pe teren a activi-
tatilor, dezvoltarea de ghiduri de auto-
diagnostic, realizarea de coduri de conduita, 
asistenta in realizarea unor parteneriate multi-
stakeholder, participare la evaluarea rapoarte-
lor etc. 
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Rolul ONG-urilor in responsabilitatea sociala 

a intreprinderii din industria cimentului  
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CO2 şi protecţia mediului 
 Utilizăm instrumentele din protocolul CO2 pen-

tru a defini şi face publice emisiile noastre 
 Dezvoltăm o strategie de atenuare a schimbă-

rilor climatice şi publicăm obiectivele şi progre-
sul înregistrat 

 Raportăm anual emisiile de CO2 în conformitate 
cu protocolul 

 Participăm la crearea bazei de date cu privire la 
CO2 şi energia din sectorul cimentului 

 
Utilizarea responsabilă a combustibililor şi materii-
lor prime 
 Aplicăm liniile directoare dezvoltate pentru 

utilizarea combustibililor şi materiilor prime 
 
Sănătatea şi siguranţa angajaţilor 
 Aplicăm liniile directoare pentru bunele practici 

de sanatate si siguranţă compilate de Grupul de 
Lucru Sanatate si Siguranta 

 Raportăm date cu privire la siguranţa 
angajaţilor conform liniilor directoare 
dezvoltate pentru măsurarea şi raportarea 
anuală 

 
Reducerea emisiilor 
 Aplicăm protocolul dezvoltat pentru măsurarea, 

monitorizarea şi raportarea emisiilor 
 Publicăm datele cu privire la emisii şi le punem 

la dispoziţia tuturor stakeholderilor 
 Stabilim ţinte de emisii pentru materialele 

relevante şi să raportăm progresul. 

Cea mai  importanta initiativa sectoriala in domeniul 
dezvoltarii durabile de la nivel mondial este Cement Sustainability 
Initiative (CSI) dezvoltata de catre WBCSD (World Business Council 
for Sustainable Development). CSI a fost creata prin efortul a 23 de 
producatori de ciment, care impreuna insumeaza peste o treime 
din productia globala de ciment. Scopul initiativei este sa exploreze 
aplicabilitatea dezvoltarii durabile pentru industria cimentului, sa 
identifice si sa faciliteze actiunile pe care sectorul le poate 
intreprinde pentru a accelera eforturile de responsabilitate si sa 
creeze un cadru de lucru si schimb de bune practici pentru 
producatorii de ciment si stakeholderii acestora. In 2002 a fost 
publicata Carta CSI, ce sintetizeaza angajamentele in domeniul 
dezvoltarii durabile ale membrilor, revizuita in anul 2009. 

Carta RSI a Cement Sustainability Initiative  

Impactul local asupra terenului şi comunităţilor 
 Aplicăm liniile directoare de Evaluare a 

Impactului de Mediu şi Social şi dezvoltăm 
instrumente pentru includerea acestora în 
procesele decizionale 

 Stabilim planuri de reabilitare pentru carierele 
şi site-urile de exploatare şi le comunicăm 
stakeholderilor 

 
Raportare şi comunicare 
 Raportăm anual toţi indicatorii cheie de 

performanţă cu privire la RSI 
 Publicăm o declaraţie a eticii în afaceri 
 Stabilim un proces de dialog sistematic cu 

stakeholderii pentru a le înţelege şi satisface 
aşteptările 

 Raportăm progresul cu privire la dezvoltarea 
programelor de implicare a stakeholderilor 

 Dezvoltăm sisteme de mediu documentate 
care pot fi auditate la fiecare fabrică 

 
Asigurare (incepand din 2006) 
 Companiile vor încheia asigurări cel puţin o 

dată la doi ani folosind companii de asigurare 
terţe independente 

 Companiile de asigurare vor decide asupra 
numărului de situri ce vor fi vizitate 

 Declaraţiile de asigurare vor menţiona 
numărul de situri vizitate şi % de emisii de CO2 
acoperit 

 

Demararea datelor cu privire la siguranţă din 
2008 
 Companiile vor încheia asigurări cel puţin o 

dată la fiecare trei ani folosind companii de 
asigurare terţe independente 

Suntem pe WEB! 

www.cementnet.ro sau www.fscr.ro 



I N  M E M O R I A M   

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 
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Calendar 2011 — 2012 
 

APRILIE 2011 – APRILIE 2012  
organizarea unui program complex de formare in 

domeniul RSI pentru 40 de membri activi in 
organizatiile non-profit, in sindicate si patronate. 

Programul va aborda subiecte precum concepte de 
baza de RSI, informarea si dialogul cu partile 

interesate, implicarea partilor interesate in 
conducere, studii de caz: parteneriate pentru 
campanii impotriva poluarii,  RSI in industria 

cimentului (aspecte sociale si de mediu-protectia 
mediului, diminuarea poluarii fabricilor, European 

Trading Scheme, bune practici de campanii RSI, 
sanatate si securitatea muncii, impactul productiei 

de ciment asupra comunitatilor locale) etc. 
 

IULIE 2011 – FEBRUARIE 2012 
organizarea a trei seminarii mixte in domeniul RSI 
in Bucuresti (“RSI si bunastarea angajatilor in 
sectorul cimentului”), in judetul Constanta 
(“Implicarea partenerilor sociali si a organizatiilor 
societatii civile in reducerea poluarii”) si judetul 
Bihor  (“RSI si procesele de delocalizare”), pentru a 
stimula dialogul social si civic intre partile 
interesate. 
 

FEBRUARIE 2012 – APRILIE 2012  
organizarea unei vizite de studiu de 5 zile pentru 

cei 40 de participanti in Italia, in regiunea Toscana, 
pentru a facilita transferul european de cunostinte 

si bune practici. 
 

MAI 2012  
prezentarea catre public, in cadrul unei conferinte 
nationale, a concluziilor si activitatilor de follow up 
ale proiectului.  

     

 

  

 Din nefericire, colega 
noastra Carmen IONESCU — 
asistent de proiect si una dintre 
initiatoarele acestui proiect a 
trecut fulgerator in nefiinta in lun aprilie a acestui 
an. 

 Născută in anul 1965, sefa de promotie a 
Facultaţii de Chimie Industriala a Universităţii 
Politehnice din Bucureşti, Carmen Ionescu a fost un 
excelent coordonator al activităţii de comunicare şi 
reprezentare a CSDR în dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale cu alte organizaţii similare din 
Europa şi întreaga lume. Inca de la constituirea 
CSDR in anul 1994, 
Carmen IONESCU s-
a aflat vreme 
îndelungată în 
rândul promotorilor 
intereselor sindicale 
externe româneşti 
prin activitatea sa 
în calitate de sef al 
Departamentului de 
Relatii Internatio-
nale, precum şi prin 
contactele profe-
sionale şi personale 
excelente cu reprezentanti ai Confederatiei 
Europene a Sindicatelor sau ai celor mai importante 
organizaţii sindicale internaţionale la care CSDR 
este afiliată. 

Prin personalitatea şi activitatea sa, Carmen 
IONESCU a oferit un model expresiv şi convingător 
pentru semnificaţia lucrului bine făcut, reuşind, cu 
o rară capacitate intelectuală, să îmbine 
performanţa profesională de vârf cu înţelegerea 
simplă a problemelor reale umane. Originală, plină 
de viaţă, sociabilă şi spirituală, Carmen a plecat 
dintre noi, lăsând în urma ei o imensă tristeţe.  

Colectivul FSCR si echipa proiectului 
deplânge dispariţia doamnei Ionescu şi se află 
alături de cei dragi şi de familia acesteia în tristele 
împrejurări.     

Dumnezeu sa o ierte! 


