
industria producatoare de 
ciment, in relatii industriale, in 
formare profesionala, in 
dezvoltarea strategiilor si 
proiectelor de sustenabilitate 
bazate pe responsabilitatea 
sociala a companiilor.  

Proiectul contine 
activitati de formare pe tema 
responsabilitatii sociale a 
companiilor pentru partenerii 
sociali, precum si crearea de 
instrumente si spatii de dialog 
intre sindicate, companii si 
sectorul neguvernamental  prin 
intermediul  unei retele virtuale 
participative care va permite 
centrarea dezbaterilor asupra 
sectorului productiei de ciment 
si identificare posibilelor solultii. 
Graficul activitatilor, si 
rezultatele obtinute vor fi 
prezentate pe site-ul proiectului: 

  

www.cementnet.ro  

Obiectivul general al 
proiectului consta in pro-
movarea une i  abordar i 
responsabile din partea acto-
rilor economici fata de angajatii 
acestora, de comunitatile locale 
si de mediul inconjurator, prin 
intarirea capacitatii perso-
nalului partenerilor sociali si al 
organizatiilor societatii civile de 
a contribui activ la politicile si 
practicile de responsabilitate 
sociala a intreprinderilor (RSI).  

Obiectivele specifice 
ale proiectului sunt: 
1. Educarea personalului 

partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile in legatura cu rolul 
acestora in promovarea si 
implementarea de actiuni 
RSI; 

2. Stimularea si promovarea 
dialogului civic si social 
pr ivind conceptul si 

beneficiile RSI in industria 
cimentului; 

3. Promovarea transferului 
international de bune 
practici in domeniul RSI in 
industria cimentului; 

4. Incurajarea schimbului de 
cunostinte intre angajatii 
partenerilor sociali si ai 
organizatiilor societatii 
civile din industria ci-
mentului. 

Proiectul este co-
finantat de Fondul Social 
European prin Programul 
Operational Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 
(POS DRU),  DMI 3.3. si este 
implementat de o echipa de 
parteneri romani si italieni 
(Federatia Sindicatelor Cimen-
tistilor din Romania — FSCR, 
Camporlecchio Educational, 
Ecosistemi, Tils Romania si I-
CSR) cu o lunga experienta in 

PROIECTUL “PROMOVAREA RESPONSABILITATII SOCIALE A INTREPRINDERILOR 
(RSI) IN INDUSTRIA CIMENTULUI  

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI RSI 

 Programul Operatio-
nal Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane (POS DRU) 
este un document strategic in 
care sunt stabilite prioritatile 
României în domeniul resurse-
lor umane în vederea 
implementării asistentei finan-
ciare a UE prin intermediul 
FSE, pentru perioada de pro-
gramare 2007 – 2013. 

 In luna iulie a anului  
2010, Federatia Sindicatelor 
Cimentistilor din Romania, in 
calitate de beneficiar, in 
parteneriat cu Camporlecchio 
Educational, Ecosistemi , Italian 
Centre for Social Responsibility 
(I-CSR) si Tils România S.R.L., 
a demarat implementarea 
proiectului „Promovarea Res-
ponsabilitatii Sociale a In-

treprinderilor (RSI) in 
industria cimentului” ID -  
53245, proiect depus si finantat 
in cadrul POS DRU, Axa 
Prioritara 3 - „Creșterea adapta-
bilității lucrătorilor și a întreprin-
derilor”, Domeniul Major de 
Interventie 3.3 „Dezvoltarea 
parteneriatelor și încurajarea 
inițiativelor partenerilor sociali și 
societatii civile”. 
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(continuare din pagina 1) 

 Implementarea prin-

cipiilor dezvoltarii durabile 

implica eforturi atat la nivel 

national, cat si la nivel de 

intreprindere, dar si cu o 

influenta semnificativa asupra 

angajatilor, asa cum este 

subliniat in POSDRU.  

 Prin urmare, sindi-

catele,  in  ca l i ta te  de 

reprezentati ai acestora, 

reprezinta un actor important 

in facilitarea acestui proces, 

daca se tine cont si de 

experienta pe care sinidicatele 

au acumulat-o in ultimii 20 – 

30 de ani, in abordarea 

schimbarilor industriale, in 

activitatile de promovarea a 

protectiei mediului inconjurator 

si a conditiilor de munca, a 

responsabilitatii sociale si 

dezvol tarea economica. 

„Reteaua de colaborare 

existentă între sindicate si 

membrii lor reprezintă canale 

importante prin care pot fi 

spri j in ite conceptele si 

practicile de dezvoltare 

durabilă.   

 Tripartitismul si bipar-

titismul oferă baza pentru 

consolidarea colaborării dintre 

angajati si reprezentantii lor, 

guvern si angajatori în 

implementarea dezvoltării 

durabile.‖. 

 Proiectele finantate in 

cadrul acestui domeniu major 

de interventie au drept scop 

consolidarea parteneriatelor 

de la nivel local, regional si 

national intre partenerii sociali, 

societatea civila si autoritatile 

si institutiile publice, precum si 

alti actori economici relevanti. 

 Principalele operati-

uni elegibile:  

1. Identificarea si implemen-

tarea modalitătiilor de 

crestere a interesului 

angajatorilor si al altor 

actori relevanti pentru 

cresterea investitiilor în 

resursele umane; 

2. cresterea responsabilitătii 

sociale a întreprinderilor. 

 Principalele activi-

tati eligibile:  

1. cercetări, studii, analize, 

inclusiv analize sociale, 

programe de formare 

profesională, dezvoltarea 

codurilor de conduită, 

cresterea constientizării si 

schimb de bune practici 

pentru a promova si im-

plementa conceptul de 

RSI în societatea si în 

mediul de afaceri din 

România 

2. Promovarea si sustinerea 

initiativelor comune de 

solutionare a problemelor 

la nivel teritorial si secto-

rial în domeniul dezvoltării 

economice durabile, al 

ocupării si al incluziunii 

sociale (cum ar fi: dezba-

teri publice, sondaje de 

opinie, campanii de cons-

tientizare la nivel local si 

national, publicatii, studii 

de impact si de fezabilita-

te, organizarea de eveni-

mente etc.); 

3. Organizarea seminariilor 

si conferintelor privind 

piata muncii si ocuparea, 

campanii de constientiza-

re, dezbateri publice pen-

tru stimularea rolului dialo-

gului social. 

ciala a intreprinderii este un 
concept relativ nou in 
societatea contemporana, insa 
incepand din anii 2000 se 
bucura de o recunoastere 
globala, accentuata de 
recentele evolutii economice, 
ceea ce-l face astazi 
inconturnabil pentru oricare 
actor din domeniul socio-
economic. Referirea la RSI si 
la importanta acestui concept 
pentru promovarea unui model 
de dezvoltare economica 
durabila se regaseste in 

Proiectul ―Promova-
rea Responsabilitatii Sociale a 
Intreprinderilor (RSI) in 
industria cimentului‖ se inscrie 
intr-un context in care mediul 
institutional si cel de afaceri 
constientizeaza importanta 
strategica a responsabilitatii 
sociale si de mediu a 
intreprinderilor in atingerea 
obiectivelor constructiei euro-
pene bazate pe imbinarea 
conceptelor de competitivitate 
si solidaritate.  

Responsabilitatea so-

textele ONU, OECD, a 
guvernelor nationale, a ONG-
urilor internationale si in 
limbajul marilor firme 
multinationale.  

La nivel natio-
nal, aparitia initiativelor de 
RSI la nivel national a fost 
franata un timp indelungat 
d e  m o d i f i - c a r i l e 
structurale ale economiei 
si ale mediului de afaceri 
ce au avut loc dupa anii 
1990. 

 

(continuare in pagina 2) 
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“Trebuie sa ne intrebam cum ar 

arata o economie care ar fi in 

mod sincer interesata sa 

construiasca si sa intretina o 

casa  - adica un mediu social 

care sa ofere securitate 

cetatenilor, inclusiv acelora 

care nu pot contibui in mod 

direct la o activitate economica 

aducatoare de profit [...]“ 

 

Rowan Williams,  

Arhiepiscop de Canterbury,  

Forumul de la Davos 2010 

Fondul Social European 

POS DRU 

2007-2013  



al dezvoltarii durabile.  
Stabilizarea interna 

economica si dezvoltarea 
pietei nationale din ultimul 
deceniu au atras dupa sine si 
o maturizare a mediului de 
afaceri. Activitati precum 
proiecte in comunitatile locale, 
parteneriate cu organizatiile 
societatii civile, initiative pentru 
protectia mediului inconjurator 
incep sa intre treptat in limbajul 
intreprinderilor romanesti. 

Interesul mediului de 
afaceri pentru RSI a fost 
declansat de presiunile ex-
terne ale unor stakeholderi 
deosebit de activi, precum 
ONG-urile, asociatiile de con-
sumatori, sindicatele, mass- 
media si autoritatile locale, si, 
in egala masura, de constien-
tizarea beneficiilor (in special 
reputationale) pe care proiec-
tele de responsabilitate sociala 
si de mediu le aduc firmei.  

Un studiu efectuat in 
cadrul proiectului FSE "Birouri 
de Asistenţă pentru promo-
varea RSI" gestionat de CCIR, 
realizat in perioada decembrie 
2009 — martie 2010 pe un 
esantion de 632 de firme, 
disponibil online pe csr.ccir.ro, 
scoate in evidenta progresele 
realizate de companiile  
romanesti in sfera RSI: firmele 
inteleg corect acceptiunea 
termenului de RSI (cu 
implicatiile sale sociale, de 
mediu, economice si de 
guvernanta), constientizeaza 
avantajele competitive ale 
dezvoltarii unei astfel de politici 
(in special gestiunea riscului si 
atragerea de noi clienti), o 

treime si-au dezvoltat o politica 
de dezvoltare durabila, o 
jumatate de companii detin o 
structura/ persoana responsa-
bila pentru RSI. In acelasi 
timp, codurile, rapoartele extra
-financiare, politicile si standar-
dele RSI sunt instrumente 
relativ putin utilizate la nivel 
national, existand inca un 
spatiu suficient de larg pentru 
progrese. 

Industria cimentului 
reprezinta unul dintre prin-
cipalii promotori ai respon-
sabilitatii sociale si de mediu a 
intreprinderilor. Sectorul pro-
ductiei cimentului este con-
stituit din trei producatori: 
Lafarge, Holcim Romania si 
Heidelberg Cement Romania. 
La nivel international, aceste 
firme se regasesc pe lista 
fondatorilor Cement Sustain-
ability Initiative a WBCSD, fiind 
companii cu largi preocupari 
pentru proble-maticile sociale 
si de mediu ale activitatilor pe 
care le desfasoara.  

Preocuparile com-
paniilor - mama din care provin 
cei 3 producatori s-au transpus 
si la nivel national prin dezvolt-
area unor strategii si imple-
mentarea unor initiative si 
instrumente de responsabi-
litate sociala si de mediu. 
Astfel, cele 3 firme sunt 
certificate ISO 9001, ISO 
14001 si OHSAS 18001, ceea 
ce asigura premise eficiente 
pentru un management eficient 
al calitatii produselor, a dimi-
nuarii impactului asupra me-
diului inconjurator si a sanatatii 
si securitatii la locul de munca. 

Toate cele 3 companii au 
elaborat politici de dezvoltare 
durabila si de protectia 
mediului, vizand in special ma-
nagementul riscului, securita-
tea si auditul instalatiilor, 
instruirea personalului, gestiu-
nea responsabila a deseurilor, 
valorificarea deseurilor si uti-
lizarea de componenti natu-
rali, co-incinerare, eficienta e-
nergetica, dialogul si lucrul in 
comun cu partile interesate, 
reamenajarea carierelor si 
integrarea fabricilor in pe-
isagistica locala, promovarea 
constructiilor durabile etc. 
 Actiunile concertate 
cu ONG-urile nationale repre-
zinta instrumentul principal de 
implicare a celor trei companii 
in problemele umanitare, 
sociale si ale comunitatilor 
locale. 

comportamente responsabile 
este una falimentara.    

O importanta dovada 
a legaturilor intre responsabili-
tate sociala a firmei si prospe-
ritatea pietelor este data de  
veniturile fondurilor de investitii 
care includ doar intreprinderi 
responsabile social, fata de 
cele care se bazeaza doar  pe 
performante economice. Con-
form ―European SRI Study 
2010” al European Sustainable 
Investment Forum (EUROSIF), 

 Criza s-a dovedit a fi 
un important moment de incer-
care pentru  RSI:  intreprinderi-
le valoroase au  demonstrat  
faptul ca au o gestiune mai 
buna a riscurilor precum si o 
mai mare probabilitate de a 
prospera pe termen lung. De-
sigur, prin aceasta nu se do-
reste sa se afirme ca este sufi-
cient sa ai un comportament 
responsabil pentru a excela  
pe piata, dar ceea ce criza  a  
aratat este ca o piata fara 

pe parcursul anilor 2007 - 
2009, firmele SRI au avut per-
formante superioare celor tra-
ditionale, chiar si  acolo unde 
au fost cifre negative. Intre-
prinderile responsabile social 
au dovedit ca au o mai buna 
gestiune a riscurilor,  adica stiu 
sa gestioneze costurile in mod 
rational (integrand in bugetul 
de cheltuieli nu doar elemente-
le economice, ci  si pe cele 
sociale, mai ales elemente 
referitoare la protectia mediu-

 Economia post-co-
munista a Romaniei a fost 
dominata intr-o prima faza de 
fostele companii de stat 
privatizate si de companiile 
straine care au intrat pe piata 
romaneasca prin crearea de 
reprezentante locale.  
 Preocuparile princi-
pale ale acestor structuri au 
constat in organizarea e-
ficienta a restructurarilor si in 
cresterea rentabilitatii (pentru 
fostele firme de stat) si in 
exploatarea avantajelor com-
petitive ale tarii (costurile 
reduse ale resurselor umane 
si naturale).   
 In faza a 2-a, IMM-
urile s-au alaturat peisajului 
economiei romanesti. Mana-
gementul acestora a avut ca 
principal scop exploatarea cat 
mai rapida a unor nise si 
oportunitati de piata. Pentru 
nici unul dintre acesti actori 
aspectele sociale si de mediu 
ale activitatilor economice nu 
s-au situat in prioritatile pe 
termen mediu si lung, din 
cauza unei lipse de interes, 
de resurse umane si finan-
ciare si a unei lipse de cu-
nostinte in domeniul specific 
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calitatii produselor, 

diminuarea impactului 

asupra mediului 

inconjurator si 

sanatatea si securitatea 

la locul de munca.” 



ciale, rationalizand costurile, inta-
rind capitalul uman si intelectual, 
permitand intrarea pe noi piete si 
mai ales influentand pozitiv capa-
citatea de inovare a companiei.  

In acest ansamblu rolul 
partenerilor sociali este funda-
mental.  

Sindicatele prin progra-
mele RSI se bucura de un  instru-
ment suplimentar pentru promova-
rea calitatii muncii si a legaturilor 
intre angajati si firma.  

Intr-un document din 
2007 al CONFEDERATIEI EURO-
PENE A SINDICATELOR se evi-
dentiaza drept scop  al RSI acela 
de a introduce inainte de toate 
cele mai ridicate standarde in ma-
terie de munca si relatii industria-
le, promovand participarea munci-
torilor la procesele de consultare 
si de informare sau dezvoltand 
capacitatile angajatilor prin inter-

lui)  si  ca beneficiaza de o mai 
mare incredere din  partea tuturor 
participantilor importanti: angajati, 
investitori, furnizori, client  si comu-
nitati locale. 

In mod special, capacita-
tea de a construi un raport de in-
credere cu angajatii si a accentua 
dimensiunea de  responsabilitate 
sociala pentru a atrage persoanele 
cele mai pregetite din puncte de 
vedere profesional a constituit  un 
element crucial al comportamentu-
lui firmei pe durata crizei: compe-
tenta si efortul angajatilor consti-
tuie de fapt bunul intangibil cel mai 
important al unei organizatii capa-
bile de a produce inovatii si de a 
pastra motivarea chiar si in perioa-
de foarte grele.  Dupa cum reiese 
din European Competitiveness 
Report 2008, RSI permite creste-
rea competitivitatii firmei si a zonei, 
reducand riscurile de mediu si so-

mediul ―INVATATII PE TOT PAR-
CURSUL VIETII‖, ceea ce per-
minte lucratorilor sa activeze intr-
un mediu sigur, adoptand masuri-
le necesare,  promovand oportu-
nitatile egale, anticipand schimba-
rea si gestionand-o in mod coor-
donat si integrat cu partenerii 
sociali, promovand drepturile so-
ciale ale muncitorilor, aparand si 
integrand grupurile vulnerabile. 

Este evident modul in 
care asteptarile CES fata de RSI 
coincid cu practicile cele mai 
avansate de  responsabilitate 
sociala, venind in intampinarea 
interesului firmelor de a dezvolta 
o forta de lucru extrem de compe-
tenta si motivata, capabila de 
performante in ceea ce, conform 
Strategiei de la Lisabona a Uniu-
nii Europene, ar trebui sa devina 
principala resursa de pe mapa-
mond. 

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 
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Suntem pe WEB! 

www.cementnet.ro sau www.fscr.ro 
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CONCEPTUL DE RSI  
  

 RSI (Responsabilitatea Sociala a Intreprinderilor) este 

o conceptie referitoare la contributia pe care trebuie sa o aiba 

companiile la dezvoltarea societatii moderne. De-a lungul tim-

pului, aceasta contributie a fost teoretizata diferit de mai multe 

curente de gandire. Initiativele ―responsabile‖ ale companiilor 

au fost denumite printr-o varietate de termeni: corporate citi-

zenship, corporate philantropy, corporate societal marketing, 

community affairs, community development etc. 

 Pe masura ce statele si institutiile internationale si-au 

dat seama ca adoptarea principiilor de CSR de catre companii 

serveste obiectivelor de dezvoltare durabila, a aparut si nevoia 

unor standarde internationale pentru a defini ce inseamna un 

―comportament corporativ dezirabil‖.  

 Natiunile Unite, Uniunea Europeana si Organizatia 
pentru Cooperare si Dezvoltare Economica sunt trei dintre cele 

mai importante institutii care s-au implicat in elaborarea unui 
cadru care sa defineasca RSI si sa stabileasca indicatorii prin 
care poate fi evaluat in mod transparent. Acest cadru, a fost 
insotit de recomandari si principii care sa ghideze statele si 
autoritatile locale in formularea de politici publice care sa pro-
moveze, sa asigure transparenta si sa sustina initiativele de 
RSI.  
 In consecinta, la ora actuala, pentru a demonstra ca 
este ―responsabila social‖, o companie trebuie sa inteleaga 
care sunt principiile de CSR promovate la nivel international si 
sa raporteze periodic in privinta integrarii acestor principii in 
activitatile sale. 

 

  Sursa: www.responsabilitatesociala.ro 

DESPRE F.S.C.R. 
 
 Federatia Sindicatelor Cimentistilor 
din Romania "FSCR" s-a infiintat la data de 
27 aprilie 1990. 
 FSCR s-a constituit pe baza adezi-
unii libere a sindicatelor din cadrul unitatilor 
din industria cimentului si altor produse min-
erale de constructii sau unitati care isi des-
fasoara activitatea in legatura directa cu 
primele, care au aderat la aceasta pe baza 
liberului consimtamant. 
 Scopul federaţiei este coordonarea 
şi dirijarea eforturilor comune ale organiza-
ţiilor componente pentru apărarea drepturilor 
şi intereselor profesionale, economice, so-
ciale, cultural-sportive ale membrilor de sindi-
cat, ce decurg din Constituţie, legislaţia mun-
cii, contractul colectiv de muncă şi alte 
prevederi ale legislaţiei la nivel naţional. 
 FSCR este afiliata la nivel national la 
Confedratia Sindicatelor Democratice din 
Romania — CSDR si la nivel international la 
FETBB si BWI. 


