
activi în organizațiile non-
profit, în sindicate și 
patronate care să ia parte 
la un program complex de 
formare în domeniul RSI; 
3.Organizarea de seminarii 
şi vizite de studiu pentru 
cei 40 de membri pentru a 
stimula dialogul social și 
civic între părțile intere-
sate şi pentru a facilita 
transferul european de 
cunostinţe și bune practici. 

Tot mai multe intre-
prinderi conştientizează 
faptul că există o relaţie 
directă între profit şi 
bunele practici în ceea ce 
priveşte comportamentul 
etic şi cel ecologic. RSI se 
numără printre acțiunile 
pe care proiectul iși propu-
ne să le dezvolte pentru ca 
sectorul producției de 
ciment din România să se 
constituie într-o adevăra-
tă bună practică de RSI la 
nivel național și european. 
 În mai 2012, se 
vor prezenta publicului, în 
cadrul conferinței finale, 
principalele realizări și 
concluzii ale proiectului. 
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ciali și al organizațiilor 
societății civile de a 
contribui activ la politicile 
și practicile de responsa-
bilitate socială a 
intreprinderilor. 

Proiectul se adresea-
ză personalului sindica-
telor, personalului orga-
nizaţiilor societăţii civile şi 
personalului patronatelor. 

Obiectivele concrete 
sunt: 
1. Realizarea unei reţele 
online complexe care se va 
intitula CEMENTnet, si va 
consta în trei componente 
complementare: 
 un portal Web, ce va 

oferi informații despre 
evoluția proiectului și 
membrii rețelei;  

 o platformă de e-
learning în domeniul 
RSI și  

 o comunitate on-line 
pentru networking și 
schimbul de informa-
ții;  

2. Realizarea unei analize a 
RSI la nivel naţional. Între 
aprilie 2011 – aprilie 2012,  
selectarea a 40 de membri 

În perioada 2004 – 
2006, FSCR a fost implicat 
ca partener în derularea 
unor proiecte importante 
de responsabilitate socială.  

Reprezentanţii fe-
deraţiei au fost parteneri 
la trei seminarii internațio-
nale organizate sub egida 
CSDR pe tema RSI, în anii 
2007 și 2008, ceea ce 
evidenţiază faptul că 
membrii şi conducerea 
federaţiei sunt familiarizaţi 
cu  conceptul de RSI, iar 
acest proiect european nu 
este decât o continuare 
firească a preocupărilor 
federaţiei din ultimii ani, în 
domeniu. 

Obiectivul general al 
FSCR în calitate de 
aplicant, împreună cu Tils 
Romania și trei parteneri 
transnaționali - I-CSR, 
Camporlecchio Educational 
și Ecosistemi şi cu sprijinul 
co-finanțării obținute prin 
Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane este să 
întărească capacitatea per-
sonalului partenerilor so-
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În cadrul temei 
Responsabilitatea socială şi 
conceptul de dezvoltare durabilă 
în cadrul companiilor de ciment 
din România, reprezentantii 
companiilor producatoare de 
ciment din Romania: Lafarge 
România, Holcim şi Carpatcement 
au expus câteva din proiectele 
aplicate pe teme de responsa-
bilitate socială. 

Dna Camelia Săvoiu, 
şefă de compartiment comu-
nicare Lafarge, a vorbit despre un 
proiect lansat in 2010 “Calitate şi 
productivitate pentru asigurarea 
sănătăţii şi securităţii anga-
jaţilor”. Proiectul are in vedere 
dezvoltarea resurselor umane 
care sunt foarte importante 
pentru desăşurarea în condiţii 

normale a proceselor de 
producţie. În acelaşi timp 
personalul trebuie motivat şi 
fiecare angajat primeste un 
document din partea companiei, 
un angajament pe care si-l asuma 
in sensul respectarii valorilor pe 
care compania le promovează. 

De asemenea, dna 
Savoiu a vorbit despre un 
parteneriat, desfăşurat între anii 
2008—2012, la Medgidia. 
 Consilierii locali 
identifică zonele comune de 
intervenţie, iar managementul 
companiei  finanţează acţiunile 
de dezvoltare a comunitatii 
locale. Astfel, în oraşul Medgidia, 
s-au realizat  actiuni precum: 
îmbunătăţirea esteticii vizuale 
(renovare faţade şi clădiri), zone 
şi spaţii verzi, păstrarea tradiţiilor 
şi identităţii culturale. 

De la Carpatcement-
Heidelberg - Cement Group, dl. 
Bogdan Arnăutu, manager 
comunicare, a subliniat faptul că 
Grupul promovează, în toate cele 
50 de ţări în care activează, 
principiile de bază ale dezvoltării 
durabile (satisfacerea nevoilor 
prezentului fără a compromite 
posibilitatea generaţiilor viitoare 
de a răspunde propriilor nevoi). 
 Compania crede în 
ideea de responsabilitate socială 
şi caută să îmbunătătească 
condiţiile de viaţă în comunităţile 
în care îşi desfăşoară activitatea. 
 Este preocupată de 
protecţia mediului, bunăstarea 
angajaţilor  şi a comunităţilor 
locale. Câteva din programele 
realizate de Carpatcement: 
1. În domeniul protecţiei 

mediului: “Bucureştiul 
respiră” (5 ediţii); “Împreună 
pentru natură”, (6 ediţii); 
“Prin voluntariat pentru un 
Bicaz mai curat” (2 ediţii). 

2. Urbanism şi arhitectură: 
premiile profesionale 
“Carpatcement”; “Studentul 
anului” şi REMIX.. 

Dna Sorina Bocşa de la 
Holcim Romania SA  a precizat ca 

reprezentanţii companiei consi-
deră că RSI este unul dintre 
principalii pioni ai mediului de 
afaceri de aceea 
investesc în re-
sursele umane 
asigurând sănă-
tatea şi securi-
tatea la locul de 
muncă, (în acest 
sens există un 
program „Zero 
accidente de 
muncă”) pregă-
tirea şi calificarea 
angajaţilor; pro-
iecte comunitare şi de mediu. 
 Compania a initiat în 
2004 in cadrul Şcolii Postliceale 
de Tehnicieni în Industria Cimen-
tului proiectul „Creează-ţi 
mediul” derulat în parteneriat cu 
Fundaţia Concept şi Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării. Printre 
activitati mentionam pentru  
Concursul elevi „Nouă ne 
pasă” (2002), Concursul pentru 
elevii de liceu „Construieşte-ţi 
viitorul” (2005). Un alt proiect de 
succes este: „Gestionarea deşe-
urilor menajere în zona Parcului 
Naţional Apuseni” derulat în 
parteneriat public - privat cu 
Agenţia Germană pentru 
Colaborare Tehnică. 

Compania 
organizeaza diferite 
activitati de „Ziua 
porţilor deschise în 
fabricile de ciment” 
eveniment la care 
sunt invitaţi mem-
brii şi reprezentanţii 
ai comunităţilor lo-
cale, reprezentanţi 
ai mass-media şi ai 
organizaţiilor negu-
vernamentale care 
activeaza in dome-
niul dezvoltarii durabile, precum 
şi reprezentanti ai unor companii 
partenere.  

Impreuna cu acestia se 
identifica problemele comunita-
tilor locale si se cauta solutii 
pentru rezolvarea acestora. 
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“RSC-ul a inceput de la 

cativa indivizi care au 

identificat o nevoie sociala 

si pentru ca aveau nevoie de 

resurse financiare pentru a 

satisface acea nevoie s-au 

gandit sa se adreseze 

acelora care au presupus ei 

ca ar avea acele mijloace 

financiare. Ceea ce a pornit 

ca o initiativa a unor 

oameni care au avut idea si 

disponibilitatea de timp si 

energie sa duca la bun 

sfarsit acea initiativa a 

devenit astazi, sub 

influenta de necontestat a 

atentiei acordate 

subiectului, un adevarat 

fenomen socio-economic.“ 

 

Madalina Vintu 
Consultant in Management si voluntar in 

cadrul LEADERS Romania  
Conferinta de informare si publicitate a proiectului, 

Bucuresti, 2.11.2010  

Camelia Savoiu, Lafarge Romania  



si sa fie interesati de munca pe care 
o desfasoara.  
 Detinem certificarea Siste-
mului de Management Integrat al 
Calitatii Mediului, Sanatatii si Secu-
ritatii Ocupationale in conformitate 
cu referentialele ISO 9001, ISO 
14001 si OHSAS 18001. De aseme-
nea, cele trei fabrici de ciment au un 
Sistem de Management al Respon-
sabilitatii Sociale certificat in confor-
mitate cu standardul SA 8000.    
 

Initiative de RSCInitiative de RSC  
 Strategia noastra de res-
ponsabilitate sociala pentru Româ-
nia se adreseaza pe de o parte ne-
voilor comunitatilor locale, iar pe de 
alta parte, prioritatilor nationale.  
 HeidelbergCement con-
struieste pe baze solide. In urma 
analizei nevoilor locale, initiem 
proiecte cu impact puternic, pentru 
a ajuta comunitatile sa progreseze 
mai mult decat ar putea sa o faca 
singure. Incurajam progresul, aju-
tand oamenii sa recapete sentimen-
tul coeziunii sociale si al apartenen-
tei la proiectele comunitatii.  
 
Sprijinim 4 domenii. Acestea sunt 
legate deopotriva de activitatea 
HeidelbergCement si de nevoile 
României in momentul de fata:  

1. Protectia mediului1. Protectia mediului  
 Urmarim atat imbunatati-
rea calitatii factorilor de mediu, cat 
si conservarea biodiversitatii. De 
aceea, plantam perdele forestiere in 
jurul oraselor poluate, precum Bucu-
restiul si derulam actiuni de ecologi-
zare. Pentru o mai buna calitate a 
vietii, investim in combustibili alter-
nativi si in tehnologii ecologice. Hei-
delbergCement Group este una din-
tre cele 10 companii care au pus 
bazele The Cement Sustainability 
Initiative si este membru activ al 
World Business Council for Sustaina-
ble Development. De aceea, protec-
tia mediului reprezinta o prioritate 
absoluta si pentru companiile grupu-
lui din Romania. Cele trei fabrici 
Carpatcement se ridica la cele mai 
inalte standarde europene, toate 
avand certificarea ISO 14001. Fabri-
ca de la Deva a fost prima fabrica de 

ciment din România care a obtinut 
acreditarea pentru sistemul de ma-
nagement integrat al calitatii si pro-
tectia mediului, in conformitate cu 
cerintele ISO 9001/2000 si ISO 
14001/1996. Ca rezultat al investitii-
lor in tehnologii de varf, emisiile de 
praf au fost reduse cu 99% fata de 
nivelul la care se aflau in momentul 
achizitiei. Poti citi mai multe despre 
masurile pe care le-am luat pentru 
imbunatatirea performantelor de 
mediu in pagina fiecarei fabrici: Fa-
brica Bicaz, Fabrica Deva, Fabrica 
Fieni.  

2. Urbanism si arhitectura2. Urbanism si arhitectura  
 Vrem sa 
readucem in prim-
plan arhitectura, 
planificarea spatia-
la si amenajarea 
teritoriului. In ace-
lasi timp, ajutam 
factorii de decizie 
sa transforme ora-
sele gri in localitati 
placute. Credem in 
potentialul celor 
tineri. Ideile inova-
toare de care are 
nevoie România 
vin in mare masura 
din partea lor. Din acest motiv spriji-
nim dezvoltarea si afirmarea profe-
sionala a tinerei generatii. Premiem 
performantele studentilor din dome-
niile arhitecturii, constructiilor si 
chimiei. Investim in viitorul valorilor 
autohtone deoarece in acest mod 
putem contribui la dezvoltarea dura-
bila a României.  

3. Dezvoltarea comunitatilor locale3. Dezvoltarea comunitatilor locale  
 Ne asumam un rol activ in 
comunitatile locale in care ne desfas-
uram activitatea. Contribuim la dez-
voltarea locala, oferind materiale de 
constructii pentru proiecte de dez-
voltare si infrastructura. Sprijinim 
initiativele comunitatii prin resurse 
umane si financiare.  

4. Actiuni umanitare4. Actiuni umanitare  
 Actiunile noastre umanita-
re includ donatii si asistenta in cazul 
unor dezastre naturale. Oferim spri-
jin persoanelor aflate in dificultate. 
Ajutam comunitatile in care activam 
prin sponsorizari si acte caritabile.  

 Credem in ideea de 
responsabilitate sociala si cautam sa 
imbunatatim conditiile de viata in 
comunitatile in care ne desfasuram 
activitatea.  
 Initiativele noastre sunt 
construite pe baza principiilor dez-
voltarii durabile. Ne preocupa pro-
tectia mediului, bunastarea angajati-
lor nostri si a comunitatilor locale.  
 

Dezvoltarea durabila Dezvoltarea durabila   
 Dezvoltarea durabila este 
cel mai important element al filoso-
fiei Carpatcement Holding. Conside-
ram ca trebuie sa raspundem necesi-
tatilor din prezent, fara a compromi-
te interesele si aspiratiile generatii-
lor viitoare. Cresterea economica nu 
poate fi realizata decat manifestand 
respect fata de protectia mediului si 
fata de drepturile partilor interesate, 
cu precadere comunitatile locale si 
proprii salariati. 
 

Relatia cu angajatii si certificarile Relatia cu angajatii si certificarile 

sistemului de managementsistemului de management  
 In ceea ce priveste salariatii 
nostri, luam masurile necesare pen-
tru a asigura securitatea si sanatatea 
la locul de munca. De asemenea, 

sprijinim angajatii care intampina 
dificultati personale sau profesiona-
le. Investim in dezvoltarea lor, deoa-
rece dorim sa se gandeasca la viitor 
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 Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza resurselor naturale, 
în special a celor legate de energie de acum 30 de ani. Termenul însuși este foarte tânăr și 
s-a impus în vara lui 1992, după Conferința privind mediul și dezvoltarea, organizată de 
Națiunile Unite la Rio de Janeiro. 
 Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul 
înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea economică a societății 
sunt esențiale în definirea calității vieții. 
 Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de 
dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui 
echilibru între aceste sisteme socio-economice și elementele capitalului natural. 
 Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de 
Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", 
cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea 
care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". 
 Dezvoltarea durabilă urmarește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil 
pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om/ mediu, 
fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social. 
 Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată 
de intensa exploatare industriala a resurselor și degradarea continuă a mediului și cauta în 
primul rând prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins 
asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al 
dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu 
numai între generații. 

Echipa de management  

si implementare a proiectului,  

precum si   

Biroul Operativ al FSCR  

vã ureazã   

Crãciun fericit,  

un An Nou plin de realizãri si  

La multi ani! 
 

Un felice Anno Nuovo! 
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