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P r o i e c t u l  „ P r o m o v a r e a 
Responsabil i tat i i  Soc iale a 

intrepr inder i lor in industr ia 
cimentului‖ a fost prelungit cu 6 
luni, perioada in care vom continua 
diseminarea de bune practici RSI 
in cadrul unor vizite in fiecare dintre 
cele 9 fabrici de ciment. De 
asemenea un obiectiv al acestor 
vizite este acela de a discuta 

principalele elemente de continut, 
concluzii si recomandari pentru 
Carta Alba a bunelor practici RSI in 
industria cimentului ce va fi 
elaborata de catre expert ii 
proiectului pe baza  lucrarilor de 
evaluare a celor 40 de participanti 
la programul de formare. Carta 

Alba isi propune sa prezinte, pe 
baza unui proces participativ de 
elaborare, mizele si solutiile 
aspectelor RSI la nivel general din 
Romania si, in mod particular, din 
industriacimentului. 

Pentru promovarea Cartii Albe vom 

organiza o conferinta nationala cu 
part ic iparea reprezentant i lor 
grupului tinta si a unor experti 
nationali si europeni in domeniul 
RSI. Aceasta conferinta cu durata 
de o zi va permite atingerea a doua 
obiective: 

 P r e z e n t a r e a  s i 

dezbaterea formei finale 
a Cartii Albe, pentru a 
creste constientizarea si 
gradul de cunoastere al 
problematicilor RSI, in 
acest sens la conferinta 
fiind invitati reprezentanti 
ai grupului tinta; 

 Promovarea demersului 

participativ de elaborare 
al Cartii Albe si in cadrul 
altor sectoare, in acest 
s ens  f i ind  inv i t at i 
r e p r e z e n t a n t i  a i 
aut or i t at i lor  pub l ic e 

locale, dar si persoane cu 
nivel de decizie de la 
nivel european active in 
domeniul RSI si al 
industriei cimentului. 

Nu in ultimul rand vom 
continua promovarea si 

dezvoltarea CementNet pentru 
a-i oferi  sustenabilitate, a 
mentine reteaua activa dupa 
finalul finantarii si pentru a 
demara pr in intermediul 
acesteia un proces de 
schimbare pozitiva in industria 
cimentului .  

 

Din editia curenta 

Activitatile noastre 

se prelungesc 

1 

Vizita de studiu in 

Italia 

2 

Noutati pe site-ul 

www.cementnet.ro 
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 In cadrul proiectului « CIMENT », pe numele lui scurt, in 
perioada 26 – 31 martie 2012, s-a organizat o vizita de studiu in 

Italia avand obiectivul de a efectua un transfer international de 
bune practici in ceea ce priveste Responsabilitatea Sociala a In-

treprinderiilor. Regiunile in care s-a desfasurat vizita de studiu  au  
fost : Lombardia si  Toscana iar participantii au fost atat reprzen-
tatnti ai organizatiilor Partenere in proiect cat si persoane repre-
zentative in industria cimentului din Romania. Obiectivul principal 
al vizitei de studiu a urmarit in primul rand sa ofere participantilor 
posibilitatea de a interactiona cu institutiile si  firmele ce activeaza 

in industria cimentului in Italia in vederea identificarii de bune prac-
tici in activitatile de zi cu zi ale « omologilor », cat si posibilitatea 
schimbarii de experiente in ceea ce inseamna Responsabilitatea 
Sociala si importanta acesteia intr-o ramura ce cantareste foarte 
mult in aria industriala a ambrelor tari.  
In cadrul vizitei de studiu au fost vizitate trei orase (Bergamo, Mila-
no, Firenze) si diferite institutie in care ne-au fost prezentate prac-
tici uzuale de operare in domeniul Responsabilitatii Sociala a In-

treprinderiilor.  

In particular am vizitat: 

 Prima vizita de studiu a fost la fabrica de ciment ITALCIMEN-

TI in Calusco 
D’Adda – Ber-
gamo –  unde 
a fost prezen-
tata strategia 
de durabilitate 
a grupului 
ITALCIMENTI 
si unde s-a 
desfasurat si 
un tur cu ghid 

prin fabrica. In 
cadrul vizitei 
am vazut, in 
principal, care 
sunt instrumentele si strategiile implementate pentru a dimi-
nua impactul activitatii fabricii asupra mediului si teritorului.  

 

 «BREATHE IN ! / RESPIRA – MILANO: este o expozitie 

care aduce in orasul Milano exemple ale   oraselor din 
intreaga Europa, orase care au implementat solutii inteli-
gente si eficiente in sfera dezvoltarii durabile. Acesta expo-
zitie are obiectivul 
de a reflecta asu-
pra situatiei actua-
le din Milano care 
este una dintre 

cele mai poluate 
citadele ale conti-
nentului, cat si 
acela dea gasi 
solutii eficiente 
inspirandu-se  din 
solutiile cele mai interesante care sunt expuse.   

 Vizita la Polo Lionello Bonfant si proiectul « Economia of 

Communion » – Burchio (FI): Ideea infiintarii  unui Pol an-
treprenorial în Italia a luat nastere din nevoia de a imple-
menta proiectul « Economia de Comuniune » si de a crea 
un punct de referinta pentru cele 230 companii italiene 
aderente. Inaugurat în anul 2006, Polo Lionello Bonfanti 
este primul înființat în Europa si reprezinta o parte constitu-
tiva a oraselului Loppiano. Pe cei 9.600 mp gazduieste 20 
de companii printre care magazine, laboratoare, societati 

de productie si 
servicii, birouri 
profesionale de 
consultanta si 
formare. Structu-
ra ofera inclusiv 
spatii multifunc-
tionale dotate 
special pentru 
seminarii, confe-
rinte si expozitii. 
Polo a fost bote-
zat dupa numel 
magistratului Lionello Bonfanti,  disparut în anul 1981, care 
a fost printre primii fondatori ai oraselului Loppiano.    

Vizita de studiu in Italia: Lombardia si  Toscana  

http://www.italcementigroup.com/ENG/Sustainable+Development/
http://www.italcementigroup.com/ENG/Sustainable+Development/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.edc-online.org
http://www.edc-online.org
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Vizita la San GimignAmo – Workshop de Excelenta :  

 

 In cadrul acestei vizite a fost prezentat un important 
proiect  inovativ : SANGIMIGAMO – WORKSHOP DE EXCELEN-
TA. Acest proiect a fost conceput si dezvoltat de catre primaria 
orasului San Gimignano si a a pornit de la necesitatea primariei 
orasului  de a identifica unele modalitati de implicare participativa a 
comunitatii San Gimignano pentru a facilita coexistenta cetatenilor 
sai si milionelor de turisti care in fiecare an viziteaza localitatea. 
Cetatenii au fost foarte receptivi la ideea acestui proiect si  s-au 

intalnit pentru a 
i n d i v i d u a l i z a 
solutiile  eficien-
te si pentru a 
raspunde  cerin-
telor intreprin-
derilor si ale 
cetatenilor din 

San Gimignano. 
Proiectul este 
constituit  in 
acest sens si 
are obiectivul 
de a oferii un 
instrument pen-
tru a relansa 
economia terito-
rului si de a 
imbunatatii calitate vietii cetatenilor. Pentru atingerea acestui obiec-
tiv a fost realizata, impreuna cu cetatenii, Harta Valorilor din San 
Gimignano (Carta dei Valori di San Gimignano) iar ulterior, impreu-
na cu intreprinderile si cetatenii au fost identificate actiunile necesa-
re pentru armonizarea activitatilor intreprinderilor cu cerintele ceta-
tenilor, mediului si teritorului.  

 

 
Ulterior acestei vizite am organizat o masa rotundă 
de tipul Open Space Technology 
 
In luna mai am continuat provocarile lansate la vizita de studiu 

si am organizat in data de 24 la Bucuresti o masa rotunda 
pentru participantii la vizita de studiu. Masa rotunda a fost 
organizata conform metodei OST (Open Space Technology – 
Tehnologia Spatiului Deschis) pe care am folosit-o deja cu 
succes intr-un alt workshop din cadrul proiectului in februarie 
2011. Pe parcursul OST am reusit, intr-un mod flexibil si 
informal, sa: 

 Impartasim notiunile si cunostintele acumulate individual in 

cadrul vizitei de studiu din Italia; 

 Intarim relatiile interpersonale intre membrii acestui grup 

care constituie centrul retelei CEMENTnet; 

 Stabilim urmatorii piloni de actiune si parteneriat, 

independent de activitatile finantate ale proiectului. 
Temele de discuție rezultate pe parcursul OST au fost: 
promovarea la nivel sectorial a bunelor practici, dezvoltarea si 
redarea in folosinta a spatiilor din jurul fabricilor de ciment, 
formarea si dezvoltarea resurselor umane in industria 
cimentului, industria cimentului si criza economica, cresterea 
utilizarii unui procent mai mare de combustibil alternativ in 
cadrul fabricilor de ciment si educarea comunitatii pentru 
colectarea selectiva a deseurilor, sanatatea si securiatatea 
angajatilor din fabricile de ciment. Discutiile s-au concretizat in 4 
planuri de actiune, ce vor fi implementate de participantii mesei 
rotunde.  
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Coalitia cere o mai buna colectare a 
datelor si a statisticilor privind reci-
clarea betonului, stabilirea unor tinte in 
ce priveste cantitatea de beton reciclat 
folosit in reabilitarea drumurilor si in 
sectorul constructiilor, subventii si o 
mai buna promovare a beneficiilor 
reciclarii acestui material. Grupul este 
format din 18 companii, producatoare 

a circa o treime din totalul productiei 
globale de ciment, precum Lafarge, 
Cemex, Holcim si Ash Grove Cement. 
(Click pe Titlu pentru mai multe detalii) 

Global Cement Database 

―Cement Sustainability Initiative‖ a 
dezvoltat independent si voluntar o 
baza de date a Industriei Cimentului 
numita simplu GNR (Getting the Num-
b e r s  R i g h t ) . 
Aceasta baza de date contine infor-
matii si cifre exacte despre productia 
de ciment si ramurile acesteia la nivel 
global aferente anilor 1990,2000 si 
2 0 0 5 - 2 0 1 0 . 
Avand la indemana aceste rapoarte, 
ne este mult mai usor acum sa in-
telegem performanta prezenta si vii-
toare a acestei industrii. 

Aici puteti gasi toate informatiile furni-
zate de GNR, printre care subliniem 

doar cateva din cele mai interesante: 

 Productia absoluta de ciment  la 

nivel global 

 Emisiile de CO2 generate 

 Volumul de biomasa generat 

Industria cimentului cere 
reciclarea deseurilor din 

beton 

O coalitie formata din companii din in-
dustria cimentului vrea sa elimine volu-
mele mari de deseuri de beton care 

ajung la gropile de gunoi, in conditiile in 
care acesta este al doilea cel mai folosit 
material din lume, dupa apa, dar care 
are o rata de reciclare foarte variata, in 
functie de zona, informeaza GreenBiz. 

Olanda, de exemplu, a interzis depozi-
tarea deseurilor de beton la gropile de 
gunoi, iar acum acesta este reciclat in 
proportie de aproape 100%. La celalalt 
pol se afla Spania si Portugalia, care 
recupereaza doar o mica parte din de-
seurile generate in constructii. 

Coalitia, numita Cement Sustainability 
Initiative, vrea sa creasca gradul de 
constientizare a beneficiilor refolosirii 
betonului, cu ajutorul unui raport. 
Producatorii de ciment, materie prima 
care intra in componenta betonului, 
sustin ca au doar un rol indirect in at-
ingerea tintei de eliminare totala a de-
seurilor de acest tip. In prezent, indus-
tria cimentului genereaza 5% din gazele 
cu efect de sera la nivel global. 

Un mod de a creste rata de reciclare a 
betonului este de a promova oportunita-
tile de reciclare a acestui material. De 
exemplu, atunci cand este zdrobit, el 
poate inlocui anumite materiale din 
beton si poate fi folosit in numeroase 
alte servicii, cum ar fi reabilitarea stra-
zilor. 

 Volumul de minerale folosit pentru productie 

(Click pe Titlu pentru mai multe detalii) 

Ciment “Eco-Friendly” 

Cercetatorii de la Universitatea Drexel incearca 
sa reduca amprenta de carbon a cimentului, 

utilizand o tehnologie din trecut pentru a construi 
trotuarele viitorului. Este aceeasi tehnica pe care 
au aplicat-o grecii pentru a construi Panteonul si 
egiptenii, cand au construit marile piramide, evi-
dent, consumandu-se o cantitate mai mica de 
e n e r g i e . 
Pentru fabricarea cimentului, in zilele noastre, ai 
nevoie de o cariera de extractie de mari dimensi-
uni, de operatiuni de slefuire intensive si de un 

cuptor imens incins la 2700 de grade Farenheit 
(aprox. 1482 grade Celsius). Metoda celor de la 
Universitatea Drexel elimina in mare parte ex-
tractia si nu necesita prelucrare termica. Acestia 
propun utilizarea calcarului si a resturilor de 
zgura de la fabricile de otel pentru a face un 
produs cu numai 10% din emisiile rezultate prin 
producerea in conditii obisnuite a cimentului. 

Impactul ar fi semnificativ: numai China 
utilizeaza anual peste 1.5 gigatone de ciment, 
sufficient pentru a ridica 2000 de constructii de 
dimensiunea Pentagon-ului. 

(Click pe Titlu pentru mai multe detalii) 

Articole noi pe site-ul proiectului. www.cementnet.ro 

Suntem pe web! 

www.cementnet.ro 

http://cementnet.ro/2012/06/fara-categorie/global-cement-database/
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2010/index.html
http://cementnet.ro/2012/06/fara-categorie/industria-cimentului-cere-reciclarea-deseurilor-din-beton/
http://cementnet.ro/2012/06/fara-categorie/industria-cimentului-cere-reciclarea-deseurilor-din-beton/
http://cementnet.ro/2012/06/fara-categorie/industria-cimentului-cere-reciclarea-deseurilor-din-beton/
http://cementnet.ro/2012/06/fara-categorie/ciment-eco-friendly/

