
uscata al cimentului! 
6. Pentru ca o Carte Alba in 
domeniul RSI poate sprijini 

firmele sa gandeasca strategic 
pentru a-si gestiona mai bine 
riscurile viitoare (cum ar fi cele 

de natura legislativa) dar si 
pentru a se alinia obiectivelor 
nationale si europene in 

domeniul RSI (exprimate in 
Comunicarea RSI din 2011 a 
Comisiei Europene si in Strategia 
Naţionala RSI 2011-2016)! 
7. Pentru ca o Carte Alba 

elaborata in mod participativ, 
impreuna cu reprezentantii celor 

trei companii, le incurajeaza pe 
acestea sa impartaseasca 

eforturi, resurse dar si beneficii 
ce rezulta din provocarile 
viitoare precum schimbarile 

climatice si varful petrolier (oil 

peak) pentru a putea elabora o 

strategie comuna pentru o 
dezvoltare durabila! 
8. Pentru ca o initiativa sectoriala 
precum Cartea Alba poate da 
nastere unor initiative viitoare 

similare din alte industrii! 

In cadrul proiectului va fi 

elaborata o Carte Alba  

destinata promovarii 

responsabilitatii sociale a 

intreprinderilor (RSI) in 

industria cimentului din 

Romania.  
 

De ce o Carte Alba RSI in 

sectorul productiei de ciment 

din Romania? 
 

1. Pentru că RSI contribuie la 

creşterea competitivitatii 
sectorului in contextul unei 
competitii acerbe intra si extra-
europene, in special pentru 
materii precum clinkerul care 

incepe sa fie importat pe mare din 
tari asiatice! 
2. Pentru ca RSI contribuie la 

creşterea productivitatii 

angajatilor, prin implicarea 
acestora in deciziile companiei, 

prin intermediul unor standarde 
ridicate de sanatate si securitate la 
locul de munca si printr-un sistem 
mai echitabil de angajare, 

promovare si retributie, in 

contextul unei industrii care si-a 
redus semnificativ personalul in 
ultimii ani! 

3. Pentru ca RSI poate atrage 

reduceri semnificative de 
costuri, printr-o utilizare mai 

eficienta a resurselor (apa, 
energie...), ceea ce poate 
reprezenta un avantaj 

semnificativ in viitorul sarac in 
resurse care ne asteapta! 
4. Pentru ca RSI contribuie la 

cresterea si consolidarea 
capitalul de imagine al firmelor 

producatoare de ciment, 
conferindu-le statutul de „buni 

cetateni ai comunitatii locale” si 
imbunatatind relatiile cu partile 
interesate - autoritati publice 
locale, ONG-uri si clienti! 
5. Pentru ca practicile RSI induc 

inovatia de produs/proces 
pentru atingerea obiectivelor 
economice, sociale si de mediu, 
intr-o industrie care a fost istoric 
inovativa in interiorul si in 
exteriorul granitelor sale, 
Romania reprezentand una dintre 

tarile care au utilizat si apoi 
exportat procesul de productie 

FOCUS: Acoperisul verde de la Turda!  

Cartea Alba a RSI in industria cimentului! 
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gudron, ceea ce determina 
incalzirea excesiva pe timpul 
verii, in interior temperaturile 
ajungand si la 36°C, si facea 
difi cila mentinerea unei 

temperaturi optime pe timpul 
iernii, temperaturile scazand 
pana la 10°C. I 
n urma instalarii noului acoperis 
temperatura s-a redus pe timpul 
verii, iar iarna, datorita 
optimizarii termice, s-a reusit 

Acoperisul verde a statiei de 
macinare Turda s-a nascut din 
nevoia de optimizare termica a 
cladirii administrative si s-a 
dovedit a fi un proiect cu costuri 

minime de implementare si 
realizat intr-un efort comun din 
partea angajatilor Holcim.  
 
Vechiul acoperis-platforma al 
cladirii administrative din Turda 
era realizat din invelis de 

reducerea numarul de calorifele 
in functionare, reducand astfel si 
amprenta de carbon a cladirii. 
Sursa: holcim.ro 
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Anul 2012 este anul ”Impreuna pntru comunitate!” 

pentru Holcim. Pe tot parcursul anului 2012, angajatii 

Holcim din toate colturile lumii vor munci pentru minim 

o zi ca voluntari in programe sociale. 
Holcim Romania se alatura celor peste 80.000 de 

angajati Holcim din toata lumea in initiativa de actiuni 

de responsabilitate sociala. 

Incepand cu luna aprilie 2012, Holcim Romania a dat 

startul unei campanii de voluntariat in care cei peste 

1100 de angajati ai companiei vor implementa solutii 

concrete pentru nevoile reale ale comunitatilor din 

orasele Bucuresti, Chitila, Alesd, Brasov, Campulung, 

Cluj Napoca, Craiova, Pitesti, Ploiesti, Oradea, Satu 

Mare, Sibiu, Targu Mures, Timisoara si Turda. Angajatii 

Holcim se vor implica in reabilitarea de drumuri, 
reconstructia de spatii de joaca, in plantari de copaci sau 

curatari ale unor zone de interes public. 

Astfel in perioada aprilie – august 2012 angajatii Holcim 

au participat la: 

 

1. Renovare spatiu de joaca caminul nr. 2 "Sfanta 

Maria" - 10-11 aprilie, Campulung  

2. Colectare deseuri, plantari copaci si reabilitari in 

zona adiacenta statiei de betoane Holcim din 

Chitila - 21 aprilie, Chitila  

3. Renovarea cladirii si plantare de pomi fructiferi la 

“Caminul pentru Persoane Varstnice”  - 28 
aprilie, Craiova  

4. Reamenajarea spatiului verde de la Scoala Nr. 4 

“Gimnaziul Europa” - 28 aprilie, Targu Mures  

5. Reamenajarea curtii interioare si a spatiului de joaca 

de la Scoala “Ioan Bob”  - 28 aprilie, Cluj Napoca  

6. Colectare deseuri si plantare copaci pe raul Crisul 

Repede, in cartierul Rogerius - 28 aprilie, Oradea  

7. Plantarea a 14.000 de puieti langa fabrica de ciment din 

comuna Valea Mare Pravat - 30 aprilie, Campulung  
8. Colectare deseuri pe malul raului Bega in zona 

adiacenta statiei de betoane - 12 mai, Timisoara  

9. Colectare deseuri in zona impadurita din cartierul 

Trivale - 19 mai, Pitesti  

10. Colectare deseuri pe 

albia paraului Soimul, 

intre localitatile Alesd – 

Pestis - 25 mai, Alesd  

11. Renovarea Centrului de 

Plasament “Ciresarii” -

 30-31 mai, Ploiesti  
12. C u r a t a r ea  r a u l u i 

Timisul Sec de aluviuni si colectare deseuri in zona 

adiacenta statiei de betoane Holcim - 9 iunie, Brasov  

13. Reabilitarea strazii Pinului, drum de acces catre statia 

de betoane Holcim - 9 iunie, Satu Mare  

14. Renovarea spatiului de joaca de la gradinita Sfanta 

Maria - 11 iunie, Turda  

15. Reabilitarea spatiului verde adiacent drumului de acces 

catre statia de betoane Holcim din Pipera - 15 

iunie , Bucuresti 

16. Renovarea Centrului de Plasament Guliver - 22 

iunie, Sibiu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: www.holcim.ro 

 

Campania Holcim—Impreuna pentru comunitate! 



Scopul acestui parteneriat este de a sprijini 

dezvoltarea profesionala a viitorilor tehnicieni 

ecologi si specialisti in protectia mediului. 

 

Una din actiunile realizate in baza acestui parteneriat a 

avut loc la sediul fabricii din Fieni si a constat intr-o 

vizita de documentare si de lucru efectuata de 22 de 

tineri, elevi in clasa a XI-a in cadrul Grupului Scolar 

Industrial “Aurel Rainu Fieni”. Pe parcursul acestei 

actiuni, tinerii au avut ocazia sa se familiarizeze cu 

modul specific de prelevare a probelor tehnologice si 
cu echipamentele moderne utilizate pentru efectuarea 

determinarilor specifice de catre personalul 

specializat. Totodata, elevii au aflat de la specialistii 

Carpatcement informatii despre cele mai moderne 

metode de lucru utilizate in industria cimentului 

pentru a proteja mediul inconjurator si pentru a 

asigura conditiile necesare dezvoltarii durabile a 

comunitatii locale. 

 

“Protectia mediului inconjurator si dezvoltarea 

durabila sunt doua dintre conditiile esentiale pentru 

asigurarea viitorului comunitatii din care facem 

parte. Din acest motiv, prin introducerea 
specializarii de tehnician ecolog si specialist in 

protectia mediului, Grupul Scolar Industrial «Aurel 

Rainu Fieni» a dorit sa ajute la formarea viitorilor 

specialisti care vor asigura sustenabilitatea 

comunitatii Fieni. Insa, pentru a putea forma 

adevarati profesionisti in domeniu, pregatirea 

teoretica trebuie dublata de o serioasa pregatire 

aplicata si de activitati de practica in care tinerii sa 

aiba contact si sa interactioneze cu cele mai 

moderne metode si tehnologii folosite in industrie 

pentru protejarea mediului. Sucursala Fieni a 
Carpatcement Holding este locul cel mai potrivit in 

care, cu ajutorul specialistilor de aici, elevii pot 

deprinde cunostinte valoroase pentru dezvoltarea 

lor profesionala.”, a declarat Prof. Lidia Vatavu, 

Grupul Scolar Industrial “Aurel Rainu Fieni”. 

 

Sursa: www.incomod-media.ro  

Parteneriat educational intre Fabrica de ciment din Fieni si Grupul 

Scolar „Aurel Rainu” 



Suntem pe web! 

www.cementnet.ro 

Sediul:  

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

Romania 

Telefon: 004 0245 774179 

Fax: 004 0245 774179 

E-mail: proiectfscr.manager@yahoo.com 

FSCR 

Cimentul este fabricat plecand de la produse recuperate si este 

ambalat  in intr-un sac ecologic, reciclabil in intregime. 

 

Actor important in productia de ciment, Grupul Holcim a lansat pe 
piata un ciment fabricat eco "Premium Multi-usages" (Premium – 

Utilizari multiple), atat din punct de vedere al compozitiei cat si al 

ambalajului. Comercializarea acestuia a inceput in magazine, in 

majoritatea magazinelor Castorama, in Franta. 

Compus in proportie de 36% din produse recuperate din alte ramuri 

industrial, acest ciment pastreaza astfel resursele naturale iar procesul 

sau de fabricatie emite mai putin  CO2 gratie utilizarii unui inlocuitor 

al clincherului, un compus esential, indispensabil al cimentului, dar 

foarte poluant. 

De altfel, acest ciment este vandut intr-un sac 100% biodegradabil, 

usor de descompus, care, odata vidat, poate fi aruncat in pubela 
destinata gunoaielor de hartie si deseurilor reciclabile, in retelele 

profesionale de reciclare a deseurilor sau de obtinere a ingrasamintelor 

natural, prin reciclare. 

Acest ciment este destinat lucrarilor de constructii uzuale: pavaj, dale, 

sape, zidarie... 

 

Sursa: www.bioaddict.fr 

PRIMUL CIMENT FABRICAT ECO A SOSIT IN CASTORAMA! 


