
europene in domeniul RSI. 

Nu in ultimul rand, o 

i n i t i a t i v a  s e c t o r i a l a 

exemplara precum Cartea 

Alba poate da nastere unor 

initiative viitoare similare in 

alte industrii si contribui la 

crearea unui cerc virtuos de 

b u n e  p r a c t i c i  d e 

responsabilitate sociala.  

 

Cartea Alba poate fi 

consul ta ta  onl ine  pe 

p l a t f o r m a 

www.CementNe t . ro  la 

sectiunea Resurse. 

Pe 23 noiembrie 2012 FSCR 

impreuna cu Amber Group 

I n t e r n a t i o n a l , 

Camporlecchio Educational, 

Ecosistemi si I-CSR au 

organizat in Bucuresti 

Conferinta de lansare a 

" C a r t i i  A l b e  a 

Responsabilitatii Sociale a 

Intreprinderii in Industria 

Cimentului din Romania".  

La conferinta au luat parte 

a p r o x i m a t i v  1 0 0  d e 

reprezentanti ai partenerilor 

sociali si organizatiilor 

societatii civile.  

 

De ce o Carte Alba a 

Responsabilitatii Sociale a 

Intreprinderii in Industria 

Cimentului din Romania? 

 

In actualul context economic, 

social si politic, practicile de 

responsabilitate sociala joaca 

un rol esential in cresterea 

competitivitatii mediului de 

afaceri, a productivitatii 

angajatilor, in reducerea 

costurilor, in imbunatatirea 

imaginii firmelor, precum si 

in stimularea proceselor de 

inovatie. Cartea Alba isi 

propune pe de o parte sa 

exemplifice toate aceste 

beneficii aplicabile industriei 

cimentului din Romania si pe 

de alta parte sa creeze o 

pozitie strategica a celor trei 

companii producatoare 

pentru a-si gestiona mai bine 

riscurile viitoare (cum ar fi 

cele de natura legislativa) dar 

si pentru a se alinia 

obiectivelor nationale si 

FOCUS: Conferinta finala a proiectului!  

Am lansat Cartea Alba a RSI in industria cimentului! 
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In cadrul conferintei vor fi 

prezentate rezultatele 

proiectului si testimonialele 

participantilor la proiect. 

De asemenea vom privi 

catre viitor si vom incerca 

sa descoperim modul in 

care rezultatele proiectului 

vor putea fi fructificate si 

continuate. 

Pe 20 decembrie 2012, in sala 

de conferinte a CSDR din 

Piata Walter Maracineanu, va 

avea loc conferinta de 

inchidere a proiectului 

“ P r o m o v a r e a 

Responsabilitatii Sociale a 

Intreprinderilor (RSI) in 

industria cimentului”. 
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Transparency International Romania, alaturi de 

partenerii sai, GDSI Irlanda si Softwin Romania, are 

deosebita placere de a va invita sa participati la 

programul de formare dedicat „Promovarii 

integritatii si responsabilitatii sociale in Romania”, 

organizat in cadrul proiectului ”Impreuna pentru 

integritate, responsabilitate sociala si dezvoltare 

durabila”, finantat prin Programul Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

Prin acest proiect TI-Romania doreste sa contribuie la 

crearea unui mediu antreprenorial etic si responsabil 

social, si la cresterea adaptabilitatii mediului privat 

romanesc la standardele europene. Proiectul porneste de 

la premisa ca potentialul de a genera schimbari reale in 

Romania depinde si de capacitatea sectorului privat de a 

adera la un set comun de norme de integritate, de a avea 

o voce unitara, puternica, in promovarea acestor 

principii la nivelul intregii societati. 

Cursurile sunt structurate pe trei module organizate in 

format clasic, dedicate managementului eticii, 

procedurilor de conformitate si dialogului social si 

advocacy. Fiecare dintre acestea are ca obiectiv 

prezentarea elementelor cheie care dezvolta capacitatea 

partenerilor sociali, organizatiilor societatii civile, 

camerelor de comert, comitetelor sectoriale si 

asociatiilor de IMM-uri de a promova si sustine 

adoptarea programelor de responsabilitate sociala de 

catre mediul de afaceri. 

Cele trei module de training clasic imbina tehnicile de 

formare teoretica cu cele practice, astfel incat la finalul 

cursului, participantii sa poata dezvolta propriile lor 

programe de responsabilitate sociala si planuri de 

advocacy pe teme de responsabilitate sociala. 

Aceste module sunt urmate de doua module de formare 

on-line, in cadrul carora vor fi fructificate cunostintele 

dobandite, prin intermediul unor aplicatii practice 

interactive, la care se vor adauga elemente teoretice 

suplimentare privind codurile de etica si conflictele de 

interese. 

Dupa finalizarea cursului, participantii vor beneficia de 

consultanta din partea Centrului de Integritate in 

Business, pentru detalierea si punerea in aplicare a 

planurilor de responsabilitate sociala. 

In cadrul acestui program de formare participantii vor 

beneficia de o bursa in valoare de 700 lei, platibila in o 

transa, in momentul transmiterii lucrarii realizate conform 

instructiunilor primite in cadrul cursurilor. Pentru a 

beneficia de aceasta bursa participantii trebuie sa constituie 

un dosar format din: 

1. Formularul de inscriere la programul de formare 

1. Copie a actului de identitate 
2. Fisa de grup tinta 
3. Adeverinta de grup tinta 

4. CV-ul in format Europass 

5. Contractul de formare 
6. Dovada participarii la cursurile in format clasic in 

proportie de minim 80% [1] 
7. Dovada participarii la cursurile in format on-line in 

proportie de minim 50% 
8. Lucrarea realizata pe temele solicitate [2], conform 

instructiunilor primite in cadrul cursurilor 

Documentele de la 1 la 5 vor trebui transmise pana in 

ultima zi de inscriere, contractul se va depune la dosar cel 

tarziu in prima zi de curs, iar celelalte documente pe masura 

producerii lor, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la 

data ultimului modul on-line. In cadrul proiectului se va 

acorda un numar total de 600 de burse, fiecare persoana 

inscrisa in grupul tinta al proiectului putand beneficia o 

singura data de bursa. 

Inscrierile sunt asteptate direct pe site-ul CIB sau trimitand 

formularul de inscriere completat, impreuna cu celelalte 

documente enumerate la punctele 1-5, la adresa  Bd. 

Nicolae Balcescu nr 21 sau prin fax: 021-317.71.72 

Urmatoarea perioada de cursuri se va desfasura 

la Bucuresti, in 3-5 decembrie  2012, intre orele 09.00-

17.00.  
Pentru orice alte informatii puteti lua legatura cu dna. 

Georgiana Ciuta, la telefon 0726499374 sau 

mail georgiana.ciuta@transparency.org.ro 

 

Sursa: www.transparency.org.ro 
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Competitia Romanian CSR Awards  isi 

propune sa aduca in prim-planul opiniei 

publice si sa puna in valoare proiectele, 

produsele si campaniile de CSR ale 

companiilor din România implementate pe 

parcursul anului 2012. 
 

Vor fi premiate acele proiecte, produse sau 

programe care au dus la imbunatatirea si chiar 

schimbarea in bine, pe termen lung, a calitatii 

vietii angajatilor, clientilor si comunitatilor din 

Romania. 

 

Evenimentul isi propune sa aduca un plus de 

vizibilitate celor mai bune actiuni de CSR, 

contribuind astfel la o mai buna cunoastere a 

domeniului Responsabilitatii Sociale in Romania. 

 

Perioada de inscriere in competitia Romanian 

CSR Awards incepe pe 5 Noiembrie 2012 si se 

incheie in data de 15 Februarie 2013, ora 24.00! 

Pentru a fi inscrise in competitie compania 

trebuie sa completeze formularul aflat pe site-ul 

dedicat competitiei  – www.csrawards.ro la 

sectiunea Inscriere Proiect. 

 

Categoriile pentru care se vor acorda premii sunt:  

MEDIU 

EDUCATIE 

SANATATE 

SUSTINEREA COMUNITATII  

SUSTINEREA ANGAJATILOR 

PRODUS INOVATOR  

CAMPANII CSR PE FACEBOOK 

CAMPANII INTERNE DE CSR 

 

PREMII SPECIALE 

 Premiul Leader CSR; 

 Premiul Star CSR – dedicat vedetelor care 

s-au implicat in sustinerea campaniilor de 

CSR; 

 Premiul pentru Blogger-ul cel mai 

responsabil social. 

 

Pentru mai multe detalii accesati: http://

csrawards.ro/ 

Sursa: http://csrawards.ro/  

INSCRIE-TE SI TU IN COMPETITIA ROMANIAN CSR AWARDS! 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 
 

“Promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor (RSI) industria cimentului” 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

http://csrawards.ro/inscrie-un-proiect/
http://csrawards.ro/
http://csrawards.ro/
http://csrawards.ro/


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 

 Platforma www.CementNET.ro depliată în trei 

componente: platforma de e-learning, comunitatea on-

line şi website de prezentare împreună cu Manualul 

utilizatorilor; 

 o Analiză a situației practicilor de RSI în industria 

de ciment din România; 

 Broșura RSI ce conține informații esențiale 

extrase din analiza RSI și distribuirea acesteia în 500 

de exemplare; 

 Organizarea a 3 conferințe mixte pentru 

dezbaterea unor teme de responsabilitaten socială  

precum: implicarea partenerilor sociali si a 

organizatiilor societatii civile in reducerea poluarii, procesele de delocalizare, bunăstarea 

angajaților. 

 Formarea în domeniul RSI a 40 de persoane selectate din rândul sindicatelor, patronatelor și ONG-

urilor, care ulterior au participat la 

 Vizita de studiu din Italia, în cadrul căreia au asimilat cunoștințe noi și bune practici de RSI; 

 

Ulterior vizitei de studiu cei 40 de participanți: 

  s-au reunit în cadrul unei mese rotunde pentru a dezbate experiența din Italia și pentru a iniția 

proiecte RSI în cadrul propriilor fabrici și/sau comunități; 

 Au realizat lucrări de disertație pe teme de responsabilitate socială, care au fost preluate în 

 Cartea Albă a Responsabilității Sociale în industria cimentului. Cartea a fost completată  cu bune 

practici în urma a 9 întâlniri în cadrul celor 9 fabrici de ciment din România; 

PRINCIPALELE REZULTATE ALE PROIECTULUI! 
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