
4. Limitele si potentialul 

implicarii partilor 

interesate in Romania. 

 La finalul seminaru-

lui a fost organizata o vizita 

in fabrica de ciment Uzinei 

Lafarge Romcim Medgidia in 

cadrul careia s-au prezentat 

masurile de protectie a 

muncii, s-au aratat planurile 

vechii fabrici, modernizarile 

ce au avut loc, noile conditii 

de lucru precum si faptul ca 

Uzina Lafarge Romcim 

Medgidia este verde. 

 In luna iulie la 

Uzina Lafarge Romcim 

Medgidia a avut loc primul 

seminar mixt din cadrul 

proiectului, cu tema 

„Implicarea partenerilor 

sociali si a organizatiilor 

societatii civile in reducerea 

poluarii”. La primul seminar 

mixt au participat 30 de 

persoane din randul 

partenerilor sociali si 

organizatiilor societatii 

civile. In cadrul seminarului 

mixt au fost organizate o 

serie de mese rotunde cu 

urmatoarele teme: 

1. Beneficiile raportarii 

extra-financiare in 

industria cimentului. 

Facilitator 

2. Aspecte sociale si de 

mediu in industria 

cimentului: care sunt 

mai importante?  

3. Rolul sindicatelor in 

stimularea dialogul 

local in comunitatile 

producatoare de 

ciment.  

AM ORGANIZAT PRIMUL SEMINAR MIXT! 
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 In perioada 23-25 
august, in judetul Constanta 
a avut loc primul seminar de 
formare cu tema 
Responsabilitatea Sociala a 
Intreprinderilor in Industria 
Cimentului constand in 
patru module dupa cum 
urmeaza: 
 
1. Informarea si dialogul 

cu partile interesate 
(conceperea si pla-
nificarea unei campanii 

de informare si relatii 
publice, raportare 
responsabila); 

2. Responsabiltatea Soci-
ala a Intreprinderilor in 
industria cimentului; 
aspecte sociale, sana-
tatea si securitatea 
muncii; 

3. Implicarea partilor 
interesate; 

4. Responsabilitatea Soci-
ala a Intreprinderilor in 
industria cimentului: 

impactul productiei de 
ciment asupra 
mediului. 

 
 De asemenea in 
cadrul seminarului cei 10 
participanti au beneficiat 
de un training tehnic 
realizat de catre expertii IT 
ai proiectului.  
 Trainingul tehnic 
are rolul de familiarizare a 
participantilor cu utilizarea 
Platformei CementNet. 

AM FORMAT PRIMELE 10 PERSOANE! 

http://www.stopco2.ro/2011/01/31/economia-sociala-o-solutie-pentru-mediul-inconjurator/
http://www.stopco2.ro/2011/01/31/economia-sociala-o-solutie-pentru-mediul-inconjurator/
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Proiecte  RSI 

Economia socială - o soluţie pentru 

mediul înconjurător 

 Patru intreprinderi sociale vor fi infiintate in patru re-
giuni din tara, in cadrul proiectului “Economia sociala - o solu-
tie pentru mediul inconjurator “, lansat in aceasta luna de ca-
tre Asociatia “Salvati Dunarea si Delta” in parteneriat cu Eco-
Rom Ambalaje SA. Proiectul este finantat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane, 2007-2013. Obiectivul principal al proiectului 
este sprijinirea procesului de management al deseurilor prin 
facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din 
Romania. 
 Desfasurat pe o perioada de trei ani, proiectul va fi im-
plementat in 4 regiuni de dezvoltare ale tarii si prevede infiin-
tarea unor structuri de sprijin regionale, dintre care una va fi 

infiintata in Delta Dunarii. Acestea vor functiona sub forma 
unor centre de resurse ce vor asigura sprijinul necesar crearii si 
functionarii intreprinderilor sociale. Structurile de sprijin vor fi 
compuse din cate 4 specialisti si un coordonator de centru. In 
fiecare intreprindere sociala vor lucra minim 20 persoane apar-
tinand grupurilor vulnerabile (familii cu mai mult de doi copii, 
familii monoparentale, femei, persoane de etnie roma, persoa-
ne care traiesc din venitul minim garantat). Activitatile vor viza 
servicii de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje, exis-
tand posibilitatea extinderii acestui serviciu si la alte tipuri de 
deseuri reciclabile. La baza acestui proiect sta un demers ino-
vativ: organizarea si eficientizarea unor activitati practicate in 
mod traditional de catre persoane marginalizate (colectarea 
ambalajelor), intr-un context nou. Acest lucru presupune infiin-
tarea unor structuri ale economiei sociale in domeniul colecta-
rii selective a deseurilor si crearea unui mecanism interregional 
de sprijin, care va sustine intreprinderile sociale intr-o aborda-
re unitara si integrata. 

 

Sursa: AmosNews 

http://www.stopco2.ro/2011/01/31/economia-sociala-o-solutie-pentru-mediul-inconjurator/
http://www.stopco2.ro/2011/01/31/economia-sociala-o-solutie-pentru-mediul-inconjurator/
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Cum introducem spaţiile verzi  

în spaţiul nostru de lucru ... 

şi nu numai  

 

 Una dintre noile tendinte, incurajata de autoritatile 

locale si implementata deja de uzinele de cimenet din tara 

noastra, este crearea ariilor verzi in mediul urban, in curtile 

interioare ale cladirilor, pe acoperisurile acestora sau in 

incinta fabricilor. Chiar daca pare un ideal, in Romania 

majoritatea uzinelor de ciment au trecut de cativa ani pe 

„verde”, transformandu-si curtile interne in adevarate oaze 

de verdeata si de liniste.  

 Mai mult, in cadrul Uzinei de Ciment de la Fieni 

detinuta de catre Holdingul HeidelbergCement, pe langa 

gradinile de flori existente, managementul fabricii a creat o 

mica gradina zoologica si au plantat pomi fructiferi, din care 

cu mandrie ne-a spus dl. Oancea Dorel, presedintele 

Federatiei Sindicatelor Cimentistilor din Romania, ca 

mananca fructe in fiecare an.  

 Existenta acestor zone verzi la locul de munca, 

creaza un spatiu sanatos in care angajatii lucreaza mai 

eficient si in care se pot relaxa. 

 Asemenea initiative se pot adopta si de catre alti 

agenti economici si adapta de catre orice persoana in 

propria casa. Gradinile de pe acoperis  sau de pe teresale si 

balcoanele cladirilor pot asigura biodiversitatea urbana.  

 De asemenea, cladirile cu terase, balcoane si 

acoperisuri verzi pot sa beneficieze de o temperatura 

placuta in zilele toride de vara, contribuind la reducerea 

consumului energetic prin folosirea intr-o cantitate mai mica 

a aparatelor de aer conditionat. 



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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Conferintele finale  

din cadrul proiectului  

“Birouri de asistenta pentru 

promovarea RSI” 
 

 Lansarea celor 42 de birouri de asistenta in 

domeniul RSI, amplasate la sediul fiecarei camere 

de comert si industrie din tara, precum si a Punctului 

National de Coordonare de la sediul CCIR se 

realizeaza in cadrul unor conferinte nationale si 

regionale, organizate in fiecare Regiune de 

Dezvoltare, astfel: o conferinta nationala in 

Bucuresti pe 21 septembrie 2011 si sapte conferinte 

regionale (Craiova, 23 septembrie 2011; Calarasi, 

11 octombrie 2011; Galati, 12 octombrie 2011; Baia 

Mare, 14 octombrie 2011; Targu Mures, 18 

octombrie 2011; Deva, 19 octombrie 2011 si Bacau, 

18 octombrie 2011).  

 Conferintele finale reprezinta o ocazie 

excelenta pentru a cunoaste cei opt formatori RSI, 

angajatii birourilor de asistenta, serviciile ce vor fi 

oferite de birouri, precum si rezultatele proiectului. In 

plus, speakeri reprezentand diversi stakeholderi ai 

birourilor de asistenta (autoritati locale, ONG-uri, 

firme, institutii internationale si alte Camere de 

Comert din Europa cu activitati asemanatoare) isi 

vor prezenta punctul de vedere privind beneficiile si 

oportunitatile ce decurg din functionarea birourilor 

de asistenta RSI. 

 La conferinte sunt asteptati minim 30 de 

participanti/conferinta, angajati ai Camerelor de 

Comert dar si stakeholderi ai acestora. Pentru 

angajatii Camerelor de Comert si Industrie, costurile 

de transport si cazare sunt gratuite. 

 
Mai multe detalii pe: csr.ccir.ro. 

Societal lanseaza opt 

Grupuri de Lucru Regionale 

  

 Societal, proiectul desfasurat in perioada 

august 2010 – iulie 2013, de catre REPER 21, in 

parteneriat cu ANPCDEFP si Asociatia Cries, 

lanseaza opt Grupuri de Lucru regionale, dupa 

urmatorul program: 

1. Bucuresti, 10 – 11 septembrie (pentru regiunea 

Bucuresti – Ilfov) 

2. Iasi, 17 – 18 septembrie (pentru regiunea Nord-

Est) 

3. Sibiu, 24 – 25 septembrie (pentru regiunea 

Centru) 

4. Cluj – Napoca, 1 – 2 octombrie (pentru regiunea 

Nord-Vest) 

5. Timisoara, 8 – 9 octombrie (pentru regiunea 

Vest) 

6. Constanta, 15 – 16 octombrie (pentru regiunea 

Sud-Est) 

7. Targu Jiu, 22 – 23 octombrie (pentru regiunea 

Sud-Vest) 

8. Curtea de Arges, 29 – 30 octombrie 

(pentru regiunea Sud). 

 Demersul Societal este unul dinamic si par-

ticipativ, principalele sale rezultate fiind realizate in 

cadrul a opt Grupuri de Lucru (GL), constituite in 

fiecare regiune de dezvoltare. 

Scopul acesta este triplu: 

 elaborarea Ghidului Societal, care va inclu-

de un set de metode, bune practici si reco-

mandari vizand adoptarea Responsabilitatii 

Sociale in proiectele ONG-urilor; 

 crearea unei retele nationale de Promotori 

de Responsabilitate Sociala, recunoscuti si 

promovati ca atare de catre ANCPDEFP 

(Agentia Nationala de Programe Comunita-

re in Domeniul Educatiei si Formarii Profe-

sionale) in urma participarii lor la o sesiune 

de formare; 

 dezvoltarea comunitatii online Societal.ro, 

care va facilita atat lucrul in comun si schim-

bul de idei intre Promotori, cat si parteneria-

tul intre ONG-urile membre. 
 

Mai multe informatii pe: www.societal.ro. 

http://societal.ro/ro/comunitate/articole/grupuri-de-lucru-regionale-179.html

