DESPRE RAPORT
Ajuns la cea de a treia edi]ie, acest raport cuprinde obiectivele, strategiile [i activit`]ile noastre
dedicate dezvolt`rii durabile. Este responsabilitatea noastr`, a tuturor, s` construim o societate
durabil`, armonioas`, iar ini]iativele angaja]ilor no[tri ne aduc pe zi ce trece din ce \n ce mai
aproape de \mplinirea acestui deziderat.
V` invit`m s` parcurge]i acest raport ce reflect` preocup`rile [i reu[itele Holcim (Romånia) \n ceea
ce prive[te problemele de protec]ia mediului [i responsabilitate social` [i sper`m s` v` al`tura]i
eforturilor noastre de a construi funda]ia unui viitor prosper.
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CUVÅNT |NAINTE
Unele companii acord` prioritate tehnologiei. Pentru altele, prioritar este profitul sau atingerea
pozi]iei num`rul 1 pe pia]`. Pentru Holcim (Romånia), prioritatea este viitorul. Pentru a-l proteja [i
consolida, punem \n slujba sa capacitatea noastr` de a inova, succesele tehnologice, pasiunea pentru
performan]`.
Strategia Holcim implic` aplicarea simultan` a celor trei linii directoare ale dezvolt`rii durabile:
performan]a financiar`, respectarea normelor ecologice [i asumarea responsabilit`]ii sociale.
Aceast` aliniere la principiul dezvolt`rii durabile ne permite s` anticip`m cerin]ele viitoare [i s` ne
preg`tim din timp, \n conformitate cu acestea.
|n 2007 vom \mplini 10 ani \n Romånia. E un bun prilej pentru a privi \n urm`, la ceea ce am realizat
\n domeniul dezvolt`rii durabile, dar [i cea mai bun` ocazie pentru a ne stabili noi obiective ambi]ioase
\n acest domeniu.
Acest raport ofer` o imagine de ansamblu despre dedicarea noastr` \n domeniul dezvolt`rii durabile
[i, nu \n ultimul rånd, despre provoc`rile viitorului.
Doresc s` le mul]umesc angaja]ilor Holcim pentru entuziasmul de care dau dovad` \n \ndeplinirea
obiectivelor noastre, precum [i clien]ilor [i tuturor partenerilor ce ne sprijin` eforturile [i
ne \mp`rt`[esc pasiunea pentru o societate durabil`.

Markus Wirth,

Director General

COMITETUL DIRECTOR

Markus Wirth Director General / Nicoleta S`l`jan Director Resurse Umane / Rozica Ovejanu Director Economic / François Laporte
Director Marketing [i Vånz`ri / Emil Raicov Director Fabrica de Ciment Cåmpulung / C`lin Moldovan Director Fabrica de Ciment Turda
Roman Menz Director Fabrica de Ciment Ale[d
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"Trebuie s` încerci necontenit s` urci foarte sus,
dac` vrei s` po]i s` vezi foarte departe"
Constantin Bråncu[i

VIZIUNE {I STRATEGIE

Viziune [i strategie

GRUPUL HOLCIM

HOLCIM (ROMÅNIA)

Grupul Holcim este unul din liderii mondiali \n industria
produc`toare de ciment [i agregate (piatr` concasat`, nisip [i
pietri[), precum [i betoane, asfalt [i servicii conexe.

Holcim (Romånia) este parte din Grupul Holcim.
Holcim (Romånia) este unul din cei mai importan]i produc`tori
de ciment, betoane [i agregate de calitate.
Compania de]ine \n prezent 3 fabrici de ciment \n Turda,
Cåmpulung [i Ale[d, cu o capacitate de produc]ie total` de
2,7 milioane tone pe an, o re]ea de 15 sta]ii ecologice de betoane
[i 4 sta]ii de agregate. Conceptul de sta]ie ecologic` de betoane,
introdus de Holcim \n premier` \n Romånia, reprezint` garan]ia
c` sta]iile de betoane func]ioneaz` pe baza unei tehnologii de
ultim` or` ce permite reducerea la zero a emisiilor de praf [i
a zgomotului [i reciclarea betonului proasp`t.

Grupul are \n momentul de fa]` aproximativ 90.000 de angaja]i
\n mai mult de 70 de ]`ri din \ntreaga lume. Orientarea strategic`
spre noi pie]e [i promovarea produselor noi, aportul unui
personal foarte bine preg`tit [i implementarea sistemelor de
management al mediului consolideaz` atåt \n prezent, cåt [i \n
viitor, pozi]ia pe care Holcim a cå[tigat-o \n to]i ace[ti ani.
Holcim este membru al Consiliului Mondial de Afaceri pentru
Dezvoltare Durabil` (World Business Council for Sustainable
Development - WBCSD). WBCSD este o grupare format` din 190
companii interna]ionale unite de un angajament comun pentru
dezvoltare durabil` prin cele trei directive: cre[terea economic`,
echilibrul ecologic [i progresul social. Ca membru fondator al
ini]iativei "O Industrie Durabil` a Cimentului" (Cement
Sustainability Initiative - CSI), Holcim poate privi problemele din
perspectiva proprie a industriei \n care activeaz`. Holcim sus]ine,
de asemenea, tratatul global UN Global Compact. Holcim se
angajeaz` astfel s` implementeze cele zece principii ale Tratatului
\n domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, practicilor
de mediu [i corup]iei [i s` le foloseasc` pentru a dezvolta
o politic` social` responsabil` a companiei. |n acela[i timp,
Tratatul permite avansarea propriilor programe [i procese
referitoare la drepturile omului, standardele muncii [i protec]ia
mediului.
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Investi]iile f`cute de Holcim \n fabricile sale, \ncepånd din 1997
[i pån` la finele anului 2006, se ridic` la peste 390 milioane euro,
din care 57 milioane euro au fost investite \n 2006.
Holcim (Romånia) este prima companie din domeniul s`u de
activitate care a primit la \nceputul anului 2004 tripla certificare
pentru sistemele de management al calit`]ii (ISO 9001), al
mediului (ISO 14001) [i al s`n`t`]ii [i securit`]ii \n munc`
(OHSAS 18001).
Pentru a r`spunde nevoilor clien]ilor s`i, Holcim (Romånia)
a dezvoltat noi solu]ii, produse [i servicii, inclusiv \n domeniul
transportului specializat [i al produselor [i analizelor de laborator.
|ncepånd cu 2005, oferta de solu]ii pentru co-procesarea
de[eurilor industriale de c`tre Holcim (Romånia) - Ciment
Cåmpulung [i Ciment Ale[d a fost extins` pentru a co-procesa
peste 100 de tipuri de de[euri.
Echipa Holcim (Romånia) num`r` \n prezent peste 1.300 angaja]i.

Viziune [i strategie

Viziune
Viziunea Holcim (Romånia) este de a construi funda]ii pentru
viitorul societ`]ii.
Misiune
Misiunea Holcim (Romånia) este de a deveni cea mai respectat` [i
mai atractiv` companie din domeniul s`u de activitate, oferind un
plus de valoare tuturor partenerilor s`i.

STRATEGIE {I OBIECTIVE
Strategia Holcim are la baz` respectarea conceptului de
dezvoltare durabil`, pe baza aplic`rii simultane a celor trei linii
directoare:
• Performan]a economic`
• Protec]ia mediului \nconjur`tor
• Responsabilitatea social`
Cre[terea economic` [i \nregistrarea de venituri financiare
constante sunt factorii decisivi care permit companiei s`
contribuie la construirea societ`]ii, asigurånd membrilor acesteia
un viitor durabil.
Obiectivele noastre sunt:
• Impunerea \n permanen]` a celor mai \nalte standarde pentru
satisfacerea clien]ilor din industria \n care activ`m;
• Asigurarea unei pozi]ii competitive puternice pe pia]`;
• |ncheierea unor parteneriate cu furnizori care s` creeze valoare
pentru clien]ii no[tri [i pentru compania noastr`;
• S` fim recunoscu]i ca un angajator de prim` op]iune;
• Cre[terea gradului de responsabilizare al angaja]ilor no[tri [i
integrarea lor \n re]eaua noastr` global`;
• Diversificarea portofoliului de clien]i;
• Demonstrarea angajamentului pentru dezvoltarea durabil`;
• S` fim percepu]i ca un partener valoros [i de \ncredere \n
comunit`]ile \n care ne desf`[ur`m activitatea.
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“Viziunea companiei noastre nu s-a schimbat odat` cu
trecerea timpului: \nc` de la \nfiin]are, am considerat c` este
datoria noastr` s` construim funda]ia societ`]ii de måine.”
Markus Wirth, Director General
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"|nv`]at e omul care nu termin` niciodat` de \nv`]at"
Lucian Blaga

SISTEME {I INSTRUMENTE DE MANAGEMENT

Sisteme [i instrumente
de management

OBIECTIVELE GENERALE ALE SISTEMULUI INTEGRAT
DE MANAGEMENT
• S` \mbun`t`]im permanent competen]a personalului prin
acordarea de instruire continu` [i resurse necesare;
• S` cre[tem gradul de con[tientizare [i de responsabilitate
a personalului privind managementul calit`]ii, mediului, s`n`ta]ii
[i securit`]ii \n munc`;
• S` dezvolt`m abilit`]ile de lucru \n echip` [i spiritul inovativ
prin cre[terea implic`rii angaja]ilor \n proiecte.

MANAGEMENTUL CALIT~}II / OBIECTIVE
• Cre[terea satisfac]iei clien]ilor prin livrarea de produse
constante calitativ [i care \ndeplinesc cerin]ele standardelor,
codurilor de practic` [i specifica]iilor \n vigoare;
• Cre[terea continu` a calificativelor de "bine" [i "foarte bine"
\n sondajele pentru evaluarea satisfac]iei clien]ilor;
• Cre[terea gamei produselor [i serviciilor asociate acestora
]inånd cont de cerin]ele pie]ei.

MANAGEMENTUL MEDIULUI / OBIECTIVE
S` \mbun`t`]im permanent eficien]a de mediu a fabricilor, luånd
urm`toarele m`suri:
• reducerea emisiilor de praf;
• \mbun`t`]irea calit`]ii apelor uzate;
• reabilitarea zonelor industriale dezafectate;
• reducerea folosirii resurselor naturale neregenerabile prin
cre[terea recuper`rii materiale [i energetice a de[eurilor.

MANAGEMENTUL S~N~T~}II {I SECURIT~}II |N MUNC~ /
OBIECTIVE
• Zero accidente mortale sau soldate cu incapacitate permanent` de munc`;
• Prevenirea accidentelor de lucru prin instruirea angaja]ilor
[i con[tientizarea riscurilor;
• Monitorizarea continu` a st`rii de s`n`tate a angaja]ilor.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Holcim (Romånia) a consolidat [i dezvoltat integrarea calit`]ii
cu preocuparea pentru protec]ia mediului \nconjur`tor [i
securitatea \n munc` prin sistemul propriu de management.
Re\nnoirea certificatelor emise de TÜV-CERT \n 2006 a fost
concretizarea abord`rii constante a calit`]ii protec]iei mediului,
[i respectiv a s`n`t`]ii [i securit`]ii \n munc` conform cerin]elor
standardelor de referin]` (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:1999).
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|n urma derul`rii auditului de re-certificare, concluzia auditorilor
externi a fost:
„S-a constatat c` managementul de vârf dore[te ca sistemul de
management integrat s` func]ioneze [i s` se dezvolte, [i este
puternic implicat în dezvoltarea acestuia. Aceast` implicare se
dovede[te prin investi]iile f`cute în tehnologii prin care se dore[te
pe de o parte îmbun`t`]irea calit`]ii produselor realizate, pe de
alt` parte reducerea polu`rii mediului, respectiv reducerea
riscurilor de accidentare, precum [i prin investi]iile f`cute în
dezvoltarea personalului (instruiri, schimburi de experien]`)."
Noile certificate, emise pentru toate punctele noastre de lucru,
au o durat` de valabilitate de 3 ani [i vor fi reconfirmate anual
prin auditurile efectuate de acest organism prestigios,
cu recunoa[tere interna]ional`.

CALITATE PRODUSE
Certificarea produselor noastre de c`tre AEROQ, organism
notificat pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru
construc]ii, confirm`:
• Calitatea constant` a produselor Holcim (Romånia);
• Controlul calit`]ii pe \ntreg fluxul de produc]ie;
• C` toate caracteristicile produselor noastre sunt conforme cu
specifica]iile [i cu standardele de produs aplicabile, respectiv cu
normativele [i agrementele tehnice specifice.
Cimenturi
• Auditurile [i \ncerc`rile efectuate sub coordonarea AEROQ au
determinat nivelul conformit`]ii cimenturilor noastre cu
prevederile SR EN 197-1:2002 „Ciment - Partea 1: Compozi]ie,
specifica]ii [i criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale";

Sisteme [i instrumente
de management

• Calitatea cimenturilor livrate este atestat` prin Declara]ii de
Conformitate, eliberate pentru fiecare lot de ciment;
• Ca urmare a \ndeplinirii cerin]elor standardului sus-men]ionat,
precum [i a normelor UE privind conformitatea produselor, \n
februarie 2007 au fost emise Certificatele de conformitate cu
marcaj CE.

liant rutier, utilizat pentru \mbun`t`]irea caracteristicilor
p`månturilor din straturile de baz` [i de funda]ie;
• |ncadrarea \n cerin]ele standardului de referin]` pentru filerul
de calcar a fost, de asemenea, confirmat` \n 2006.

INSTRUMENTE DE RAPORTARE
Betoane
• Certificarea betoanelor a fost realizat` ca urmare a eforturilor
depuse pentru asigurarea respect`rii cerin]elor normativelor de
betoane NE 012/1999, NE 014/2002;
• Urm`torul pas este implementarea cerin]elor noului normativ
NE 012/2007.

Raportarea / integrarea proceselor de afaceri ale companiei
Holcim (Romånia) continu` s` integreze monitorizarea [i
raportarea privind respectarea normelor de mediu [i securitatea
[i siguran]a \n munc`, \n procesele de revizuire a activit`]ilor
economice ale companiei. Am implementat indicatori
opera]ionali care \nregistreaz` atåt impactul ac]iunilor noastre
asupra mediului, cåt [i cel financiar.
De exemplu, monitoriz`m volumul de combustibil fosil
tradi]ional \nlocuit prin combustibil alternativ, reducerea emisiei
de CO2 [i economiile realizate prin aceast` activitate. |n domeniul
produc]iei de ciment, raportarea include atåt informa]ii privind
emisiile de CO2, cåt [i alte m`sur`tori importante privind
factorii de mediu. |n toate activit`]ile noastre, rapoartele standard
con]in informa]ii privind evolu]ia, frecven]a [i gravitatea
accidentelor de munc`. Acest tip de raportare standard asigur`
c` to]i indicatorii au o valoare-]int`, ceea ce permite planificarea
unor ac]iuni de remediere \n cazul \n care realitatea difer` de
aceste valori.
M`surarea [i raportarea privind protec]ia mediului \nconjur`tor

Agregate
Anul 2006 a \nsemnat [i men]inerea certific`rii de produs pentru
balastul ob]inut la Bra[ov [i Piscani.
Men]inerea calit`]ii betoanelor [i agregatelor noastre a fost
posibil` prin:
• \mbun`t`]irea continu` a sistemului de management integrat;
• monitorizarea permanent` a calit`]ii produselor livrate prin
verific`ri efectuate pe materiile prime [i produsul finit;
• implicarea activ` a personalului competent [i instruit din
punctele de lucru;
• asigurarea permanent` a controlului activit`]ilor de \ncercare
\n conformitate cu cerin]ele reglement`rilor tehnice \n vigoare [i
cu cerin]ele clien]ilor.

Un element esen]ial al abord`rii Holcim privind protec]ia
mediului \l reprezint` respectarea sistemului de management
al mediului, cunoscut sub denumirea Profil de Mediu al Fabricii
(Plant Environmental Profile-PEP).
Acesta d` posibilitatea monitoriz`rii dezvolt`rii pe trei niveluri
opera]ionale: evaluarea individual` a rezultatelor fabricii,
evaluarea global` a Grupului [i consolidarea la nivel de companie
a rezultatelor acestuia \n context interna]ional. Ansamblul
instrumentelor de auto-evaluare care formeaz` PEP are la baz`
standardul ISO 14001 [i d` posibilitatea companiei s`-[i evalueze
rezultatele aplicånd o politic` de mediu s`n`toas`.
Sistemul standard de monitorizare [i raportare privind emisiile
atmosferice pune permanent \n centrul aten]iei aspectele privind
emisiile atmosferice. Pentru a avea o eviden]` exact` a emisiilor
de CO2 generate, procedura noastr` de monitorizare [i raportare
respect` Protocolul CO2 pentru fabricile de ciment dezvoltat \n
cadrul Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil`.
Acesta este un instrument utilizat de produc`torii de ciment la
nivel interna]ional [i implementat \n cadrul \ntregului Grup
Holcim.

Alte produse:
• Demonstrarea respect`rii cerin]elor standardului de produs
pentru DOROPORT a stat la baza men]inerii certific`rii acestui
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Sisteme [i instrumente
de management

Raportarea privind s`n`tatea [i securitatea \n munc`
La \nceputul fiec`rei luni, pentru luna precedent`, se raporteaz`
c`tre HGRS (Holcim Group Support) pentru angaja]ii proprii,
firmele ter]e [i pentru vizitatori, urm`toarele date:
•
•
•
•
•

Num`rul de accidente de munc`;
Num`rul de ore lucrate;
Num`rul de zile pierdute ca urmare a accidentelor;
Indicele de frecven]`;
Indicele de gravitate.

Mai mult, la sfår[itul anului se raporteaz` c`tre HGRS rezultatele
anuale \n domeniul s`n`t`]ii [i securit`]ii \n munc` (SSM).
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ORGANIGRAMA
Pentru garantarea implement`rii la nivelul \ntregii companii a politicilor [i
reglement`rilor Grupului, au fost desemnate responsabilit`]i ce privesc
Dezvoltarea Durabil` (DD) la nivel central [i local.
La nivel central, Directorul General [i Comitetul Director definesc strategia
general` a companiei. La nivel local, directorii fabricilor de ciment [i ai sta]iilor
de betoane [i agregate \[i asum` responsabilitatea opera]ional` pentru
stabilirea priorit`]ilor [i integrarea DD \n procesul cotidian de luare a deciziilor.

“Eficien]a sistemelor noastre de management este dovedit`
nu doar de calitatea produselor Holcim, sau de tripla
certificare, ci [i de faptul c` am reu[it s` construim o echip`
solid`, unit` [i performant`.”
François Laporte, Director Marketing [i Vånz`ri
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"Teoriile nu-s decåt mostre f`r` de valoare. Numai fapta conteaz`"
Constantin Bråncu[i

PERFORMAN}A ECONOMIC~

Performan]a economic`

Performan]a economic` a sectorului de profil
Pentru a evalua importan]a economic` global` [i relevan]a
sectorului nostru, este important s` \n]elegem c` industria de
ciment constituie baza sectorului de construc]ii. Din punct de
vedere macroeconomic, produsul nostru are o valoare
multiplicat` progresiv de implicarea for]ei de munc` [i valoarea
material` a bunurilor rezultate.

HOLCIM (ROMÅNIA) - DATE {I FAPTE
Anul 2006 s-a dovedit pentru compania noastr` cel mai bun an
din punct de vedere al performan]elor financiare [i opera]ionale,
\nregistråndu-se o cifr` de afaceri de 775 milioane RON
(aproximativ 220 milioane euro), ceea ce \nseamn` o cre[tere
de peste 28% a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2005.
Investi]iile totale f`cute de Holcim \n Romånia pån` la sfår[itul
anului 2006 se ridic` la peste 390 milioane euro.
O sum` suplimentar` de 86 milioane euro va fi investit` \n 2007
\ntr-o serie de proiecte privind modernizarea tehnologiei de
produc]ie, protec]ia mediului, dezvoltarea afacerilor, s`n`tatea
[i securitatea \n munc`, proiecte sociale [i \n domeniul resurselor
umane.

INVESTI}II HOLCIM (ROMÅNIA) |N MODERNIZARE {I MEDIU
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Performan]a economic`

PRINCIPALII INDICATORI AI GRUPULUI HOLCIM LA NIVEL
INTERNA}IONAL - 2006
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“|n curånd vom \mplini 10 ani \n Romånia. Este, bine\n]eles,
un moment al bilan]urilor. Iar cifra care ne define[te cel mai
bine este cea a investi]iilor: peste 390 de milioane euro.”
Rozica Ovejanu, Director Economic

18

"Nu vom fi niciodat` destul de recunosc`tori fa]` de p`måntul care
ne-a dat totul"
Constantin Bråncu[i

PERFORMAN}A DE MEDIU

Performan]a de mediu

STRATEGIE {I OBIECTIVE
Holcim (Romånia) se angajeaz` s` promoveze, s` men]in` [i
s` aplice o politic` de mediu s`n`toas`.

• reducerea emisiilor de praf;
• reducerea zgomotului;
• reciclarea betonului proasp`t rezidual [i a apei uzate de la
sp`larea autobetonierelor.

Dovada punerii \n practic` a acestui angajament este
recertificarea sistemului de management de mediu \n
conformitate cu standardul ISO 14001. Recertificarea a fost
acordat` de organismul interna]ional de certificare TÜV
Rheinland pentru toate sediile [i punctele de lucru din ]ar`.
C`ut`m permanent noi solu]ii de protejare a mediului
\nconjur`tor [i investim sume considerabile \n dezvoltarea de
produse [i procese ecologice.
Obiective
• Reducerea emisiilor atmosferice prin promovarea [i
implementarea celor mai bune tehnici disponibile;
• Utilizarea ra]ional` a resurselor naturale neregenerabile [i
dezvoltarea activit`]ii de co-procesare a de[eurilor (valorificare
material` [i energetic`);
• Livrarea de produse ecologice;
• Reabilitarea zonelor industriale dezafectate.

ACTIVIT~}I {I INI}IATIVE
Modernizarea fabricilor de ciment
Prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile \n
industria cimentului: controlul permanent al emisiilor,
automatizarea proceselor, filtre de praf moderne [i arz`toare cu
emisii sc`zute de NOx, emisiile atmosferice sunt reduse
semnificativ.
Urmare a transpunerii directivelor europene \n domeniul
mediului, aceste implement`ri au condus \n 2006 la ob]inerea
primei autoriza]ii integrate de mediu pentru fabricile Ciment
Ale[d [i Ciment Cåmpulung.
Produse ecologice
Noi cimenturi compozite, cu componente minerale de \nalt`
calitate, ajut` la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` [i
a consumului de energie, conservånd astfel resursele energetice
naturale.
Servicii de mediu
Holcim (Romånia) ofer` servicii de mediu generatorilor
de de[euri prin co-procesarea de[eurilor, transformåndu-le \n
combustibili [i materii prime alternative pentru procesul de
fabricare a cimentului.
Sta]ii ecologice de betoane
Holcim este primul produc`tor de ciment, betoane [i
agregate care a implementat \n Romånia conceptul de sta]ie
ecologic` de betoane. Expertiza dezvoltat` de Holcim \n peste 700
de sta]ii de beton din \ntreaga lume face ca noul concept s` fie
conform celor mai noi standarde de protec]ie a mediului, \n ceea
ce prive[te:
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Transparen]` \n comunicare
Implicarea activ` a tuturor factorilor de interes \n activit`]ile
noastre curente sunt o dovad` c` ne pas`.
Organizarea anual` de zile ale por]ilor deschise pe diverse
tematici de mediu, participarea la diverse evenimente, seminarii,
grupuri de lucru [i schimburi de experien]` dedicate protej`rii
mediului \nconjur`tor sunt doar cåteva din activit`]ile \ntreprinse
\n vederea asigur`rii unei comunic`ri deschise [i a colabor`rii
pentru rezolvarea problemelor locale.

INVESTI}II DE MEDIU
|ntre 1998 [i 2006, Holcim (Romånia) a investit aproximativ 24
milioane euro pentru protejarea mediului.
Principalele investi]ii de mediu f`cute \n aceast` perioad`
se concretizeaz` \n:
• filtre de praf performante pentru principalele instala]ii de
produc]ie: cuptoare de clincher, r`citoare de clincher, mori de
materii prime [i de ciment;
• filtre de praf performante pentru instala]ii auxiliare: silozuri,
usc`toare de zgur`, concasoare;
• \mbun`t`]irea sistemului de gestionare a apei: decantoare,
separatoare;
• echipament de monitorizare continu` a emisiilor la co[urile
cuptoarelor de clincher;
• instalarea de arz`toare cu emisii sc`zute de NOx;
• programe de reabilitare a carierelor;
• deschiderea unei noi cariere de argil` la Cåmpulung, \n locul
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celei vechi a c`rei materie prim` introdus` \n procesul de fabricare
a clincherului conducea la generarea de emisii peste limitele
admisibile;
• \nchiderea [i reabilitarea haldei de de[euri industriale
apar]inånd fabricii Ciment Ale[d.

• conservarea resurselor naturale - prin substituirea par]ial`
a combustibililor tradi]ionali fosili (c`rbune, p`cur`, gaz)
[i materiilor prime tradi]ionale (calcar, argil`, marm`) cu unele
alternative;
• reducerea indirect` a emisiilor de gaze care s-ar genera dac`
de[eurile ar fi tratate prin alt` metod` (incinerare \n incineratoare
special construite, depozitare la hald`);
• reducerea pe termen mediu [i lung a costurilor de produc]ie
a cimentului (dac` toate costurile de colectare, transport,
pre-tratare [i co-incinerare sunt acoperite de generatorii de
de[euri).

UTILIZAREA OPTIMIZAT~ {I EFICIENT~ A RESURSELOR
Utilizarea eficient` a resurselor naturale este un obiectiv
important al companiei noastre. Noi \mbun`t`]im eficien]a
ecologic` a procesului de produc]ie mai ales prin:
• Co-procesarea de[eurilor \n fabricile de ciment;
• Reducerea factorului de clincher;
• Cre[terea eficien]ei energetice;
• Utilizarea \n procesul de preparare a materiilor prime,
a materialelor considerate anterior de[euri de exploatare a carierelor de calcar.
Astfel, cariera aferent` fabricii Ciment Ale[d [i-a m`rit durata de
via]` [i s-a redus consumul de rezerve geologice naturale.
Co-procesarea de[eurilor \n fabricile de ciment
Co-procesarea de[eurilor [i transformarea lor \n combustibili
[i materii prime alternative \n fabricile de ciment este o metod`
frecvent utilizat` \n lume pentru a trata de[eurile \n total`
siguran]`.

Investi]iile de aproximativ 5 milioane euro efectuate pån` \n
prezent pentru dezvoltarea acestei activit`]i la fabricile
Ciment Cåmpulung [i Ciment Ale[d fac posibil` co-procesarea
\n cadrul Holcim (Romånia) a unei game largi de de[euri:
• petroliere (de la uleiuri uzate [i emulsii ale acestora, pån` la
slamuri, gudroane [i p`månturi contaminate);
• cauciuc (inclusiv anvelope uzate \ntregi);
• plastic, hårtie, piel`rie, textile, lemn (inclusiv rumegu[), ca
atare sau impregnate / contaminate cu diverse substan]e,
provenite din surse industriale sau din sortarea de[eurilor
menajere.
Studiile efectuate \n \ntreaga lume asupra co-proces`rii
de[eurilor [i controlul [i monitorizarea permanent` a acestei
activit`]i \n fabricile de ciment Holcim dovedesc c` serviciile de
mediu de co-procesare de[euri furnizate de Holcim (Romånia) nu
au impact negativ asupra s`n`t`]ii [i siguran]ei publice, asupra
mediului \nconjur`tor sau asupra calit`]ii produselor noastre.
Reducerea factorului de clincher

|n fabricile de ciment se pot co-procesa dou` categorii principale
de de[euri:
• de[euri cu con]inut energetic - valorificate energetic
sub form` de combustibili alternativi;
• de[euri cu o compozi]ie mineralogic` similar` cu a materiilor
prime tradi]ionale sau cu a produsului intermediar
(clincher) - valorificate material sub form` de materii prime
alternative.
Co-procesarea de[eurilor \n fabricile de ciment, \n condi]ii controlate (din punct de vedere al calit`]ii, protec]iei mediului [i al
s`n`t`]ii [i securit`]ii \n munc`) are beneficii multiple:

La baza procesului de fabricare a cimentului st` ob]inerea
clincherului prin descompunerea materiilor prime (inclusiv
decarbonatarea calcarului) pån` la oxizii de calciu, siliciu, fier [i
aluminiu [i mineralizarea acestora.
Formarea clincherului este un proces complex, intens energofag.
CaCO3 600 - 900°C CaO + CO2
Acest proces emite \n mod inerent CO2 (gaz cu efect de ser`),
rezultat atåt din decarbonatarea calcarului cåt [i din arderea \n
cuptorul de clincher a diver[ilor combustibili pentru a ob]ine
energia termic` necesar`.
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Clincherul este apoi m`cinat \mpreun` cu gips [i transformat \n
ciment Portland. Pentru ob]inerea cimenturilor compozite, cu
caracteristici \mbun`t`]ite pentru anumite aplica]ii, clincherul
este \nlocuit par]ial de diverse componente minerale:
• materiale naturale (roc` vulcanic`, calcar, etc.);
• materiale reziduale (de[euri sau produse secundare din alte
industrii: zgur` granulat` de furnal, cenu[` de termocentral` etc.).
Factorul de clincher indic` procentajul de clincher utilizat la
fabricarea cimentului. Reducerea factorului de clincher este una
dintre metodele cele mai eficiente aplicate de fabricile de ciment
atåt pentru conservarea resurselor naturale (materii prime [i
combustibili utiliza]i la fabricarea clincherului), cåt [i pentru
reducerea emisiilor de CO2.
Cre[terea eficien]ei energetice
Produc]ia de ciment necesit` cantit`]i mari de energie
electric` [i termic`.
Eficien]a energetic`, definit` ca energia termic` total`
consumat` pe tona de clincher produs` [i respectiv ca
energia electric` total` consumat` pe tona de ciment produs`,
este determinat` aproape \n \ntregime de tehnologia aplicat` \n
procesul de produc]ie.
Adi]ional reducerii costurilor de produc]ie, cre[terea
eficien]ei energetice contribuie pozitiv atåt la conservarea
resurselor naturale (combustibili) cåt [i la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser` (CO2) generate atåt prin arderea
combustibililor \n cuptorul de clincher, cåt [i prin producerea
energiei electrice \n termocentrale.
O alt` direc]ie de cre[tere a eficien]ei energetice o reprezint`
utilizarea de combustibili alternativi.
Pe lång` gestionarea ecologic` a diverselor de[euri (anvelope,
PET-uri, plasticuri, uleiuri uzate etc), metoda conduce la ob]inerea
unor semnificative reduceri \n consumul de combustibili
conven]ionali.
La reducerea consumului de energie electric` contribuie [i
retehnologiz`rile realizate \n ultimii ani \n cele 3 fabrici de ciment.
|n cadrul acestor lucr`ri au fost incluse:
• \nlocuirea compresoarelor de aer cu unele mai eficiente;
• \nlocuirea vechilor instala]ii de transport pneumatic al
cimentului;
• utilizarea de ac]ion`ri cu tura]ie variabil`;
• redimensionarea \nc`rc`turii morilor cu bile;
• optimizarea controlului fluxurilor de utilaje prin PCS (Process
Control System).
Cre[terea eficien]ei energetice a fabricilor de ciment din
Ale[d [i Cåmpulung [i reducerea factorului de clincher stau [i la
baza proiectului de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de ser`, implementat \n comun de Holcim (Romånia) cu
Guvernul Olandei, cu aprobarea [i aportul Guvernului Romåniei,
conform mecanismelor Protocolului de la Kyoto.
Verificarea \n 2005 a rezultatelor acestui proiect (monitorizat de-a
lungul anului 2004), a eviden]iat o dep`[ire cu 33% a reducerilor
estimate.
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Reducerile de emisii rezultate ca urmare a acestui proiect au fost
monitorizate [i \n 2005 [i \n 2006, \n prima jum`tate a lui 2007
urmånd s` fie verificate de c`tre un verificator acreditat.

MONITORIZAREA {I RAPORTAREA EMISIILOR
A r`spunde la timp [i complet tuturor solicit`rilor legale \n
domeniul monitoriz`rii [i raport`rii impactului asupra mediului a
tuturor activit`]ilor noastre, fie c` se desf`[oar` \n fabrici de
ciment, sta]ii de betoane, sta]ii de producere agregate sau sedii,
a fost una dintre preocup`rile noastre constante.
Dat fiind faptul c` impactul activit`]ii noastre asupra mediului
este preponderent datorat procesului de fabricare a cimentului,
s-a acordat o importan]` deosebit` monitoriz`rii emisiilor
generate de acest proces.
Standardul MRE
Holcim a dezvoltat [i implementat la nivel de Grup un standard de
monitorizare [i raportare a emisiilor rezultate la co[ul cuptorului
de clincher (standardul MRE).
Acest standard a fost implementat \n toate fabricile de ciment
Holcim (Romånia) [i const` \n:
• Monitorizarea continu` a emisiilor de praf, CO, NOx, SO2, VOC,
HCl, HF prin instalarea echipamentelor de monitorizare permanent` a emisiilor la co[urile cuptoarelor de clincher;
• Monitorizarea o dat` pe an a emisiilor de metale grele, dioxine
[i furani.
Prin calibrarea periodic` a echipamentelor de monitorizare
continu` \n conformitate cu procedurile standardului MRE,
ne asigur`m c` rapoartele noastre de emisii sunt precise [i
corecte.
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[i

clincher (generate la decarbonatarea materiilor prime [i la arderea
diverselor tipuri de combustibili tradi]ionali sau alternativi).

• dovede[te c` opera]iunile noastre sunt conforme cu
cerin]ele legale \n domeniu;
• permite compararea emisiilor noastre cu emisiile altor
companii;
• subliniaz` progresul permanent al performan]ei noastre
de mediu.

Urmare a aprob`rii acestor planuri de c`tre autorit`]ile
competente, o monitorizare a tuturor surselor generatoare va
\ncepe de la 1 ianuarie 2007.

Raportarea
mediului:

m`sur`torilor

[i

monitoriz`rii

emisiilor

MANAGEMENTUL {I REABILITAREA CARIERELOR
Majoritatea materiilor prime care intr` \n procesul de fabricare a
cimentului sunt produse \n cele 12 cariere active aferente fabricilor
Ale[d, Cåmpulung [i Turda.
Activit`]ile de extragere a calcarului, argilei, gipsului [i nisipului
au un impact asupra reliefului local [i a mediului \nconjur`tor dar
[i asupra comunit`]ilor locale. Holcim se afl` \ntr-un dialog activ
cu comunit`]ile afectate pentru a minimiza aspectele negative [i
pentru a lua \n considerare dorin]ele [i opiniile popula]iei locale.
Holcim (Romånia) a demarat un plan pentru reabilitarea tuturor
carierelor opera]ionale ca un element integrant al planului
general pentru faza complet` de exploatare a acestor cariere.
Se asigur` astfel reintegrarea zonelor exploatate \n circuitul
natural, avånd \n vedere op]iunile tuturor celor implica]i [i
asigurånd func]ionarea ecosistemului [i biodiversitatea.

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de ser`
Sursele de emisii de CO2 din fabricile de ciment ale Holcim
(Romånia) pot fi clasificate, \n ordinea volumului de emisii
generate, astfel:
• decarbonatare materii prime (55%);
• arderea combustibililor fosili \n cuptoarele de clincher (30%);
• transport + ardere combustibili auxiliari (10%);
• consum energie electric` (generarea extern` de energie
electric`) (5%).
Pentru a avea o imagine corect` a emisiilor de CO2
generate, le monitoriz`m [i raport`m emisiile de CO2 conform
Protocolului CO2 pentru fabricile de ciment. Dezvoltat \n cadrul
Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil`
(WBCSD), acesta este instrumentul folosit de produc`torii de
ciment din \ntreaga lume [i aplicat \n tot Grupul Holcim.
Se monitorizeaz` astfel, drept indicatori de performan]`:
• emisii absolute (cantitatea total` de CO2 rezultat` din
produc]ia de ciment);
• emisia specific` (cantitatea de CO2 rezultat` din producerea
unei tone de ciment).
2007 va aduce suplimentar monitorizarea impus` de directivele
europene \n domeniul comercializ`rii gazelor cu efect de ser`,
directive transpuse [i \n legisla]ia romån` \n 2006.
Ca urmare, \n acest an Holcim (Romånia) a dezvoltat, pe baza
ghidurilor existente la nivel european transpuse \n legisla]ia
na]ional`, planuri de monitorizare a acestor emisii pentru
instala]iile de la Ciment Ale[d [i Ciment Cåmpulung. Aceast`
monitorizare se adreseaz` emisiilor generate de cuptoarele de
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Astfel, acest proiect de reabilitare a carierelor, proiect care are un
caracter continuu presupune:
• dezvoltarea planurilor miniere de exploatare a fiec`rei cariere
pe toat` durata de via]` a acesteia;
• solu]ii de reabilitare stabilite de comun acord cu speciali[ti \n
domeniu (Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj, Facultatea de
{tiin]a Mediului);
• e[alonarea activit`]ilor de reabilitare suprapuse peste
etapele de dezvoltare ale carierei.

APA
Holcim (Romånia) este con[tient` de rolul important al apei \n
natur` [i \[i concentreaz` eforturile pentru a reduce consumul de
ap` contribuind astfel la conservarea resurselor naturale.
Principalele m`suri \ntreprinse \n acest sens sunt:
• Modernizarea sta]iilor de tratare [i epurare a apelor uzate
menajere [i industriale;
• Modernizarea sta]iilor de recirculare a apei;
• Reabilitarea re]elelor de alimentare cu ap` potabil` [i
industrial` \n vederea evit`rii pierderilor de cantit`]i semnificative
de ap` \n sistem;
• Reducerea cantit`]ii de ap` folosite \n procesul de produc]ie;
• |ncadrarea parametrilor calitativi ai apelor uzate \n limitele
impuse de legisla]ia \n vigoare.
Operarea a 15 sta]ii ecologice de betoane \n \ntreaga ]ar` [i a unei
sta]ii ecologice de sp`lare a camioanelor la Cåmpulung reprezint`
o dovad` a eforturilor noastre.
COLECTAREA SELECTIV~ A DE{EURILOR
TRANSPORTUL
Flota noastr` de camioane din Bucure[ti este echipat` cu sistemul
"HolTrack". Cu ajutorul acestui sistem tehnologic bazat pe
Sistemul Global de Pozi]ionare (GPS) suntem \n m`sur` s`
optimiz`m rutele, reducånd astfel consumurile de carburan]i
[i, implicit, emisiile poluante rezultate din exploatarea
autovehiculelor.
De altfel, emisiile camioanelor apar]inånd flotei Holcim
(Romånia) sunt monitorizate regulat, asigurånd astfel
func]ionarea lor \n conformitate cu cerin]ele legale specifice.
|n scopul sporirii siguran]ei conduc`torilor auto care execut`
transportul produselor Holcim (Romånia), \ncepånd din 2004
au debutat cursurile de conduit` preventiv` sus]inute cu colaboratori externi.
Aceste cursuri au fost extinse din 2005 [i la [oferii subcontractorilor no[tri, urmånd s` oferim aceast` facilitate [i clien]ilor care
\[i ridic` produsele cu mijloace de transport proprii.
Ca o solu]ie \n premier` \n transportul din Romånia, pentru
sporirea siguran]ei, autovehiculele au fost echipate \n 2005 cu
mijloace proprii de manipulare a pale]ilor de ciment \ns`cuit.
Aceste mijloace de manipulare sunt fie macarale instalate pe
mijlocul de transport, fie stivuitoare speciale ata[ate la semiremorc`. Ambele variante vin \n sprijinul clien]ilor, eliminånd
efectele nedorite asupra s`n`t`]ii personalului care manipuleaz`
saci \n depozitele clien]ilor.
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|ncepånd din 2004 \n toate loca]iile Holcim (Romånia) a fost introdus un sistem de colectare selectiv` a de[eurilor generate intern
\n vederea optimiz`rii gestion`rii acestora [i \mbun`t`]irii posibilit`]ilor de reciclare [i valorificare energetic` a acestor de[euri.
Periodic au loc instructaje specifice [i campanii de educare [i motivare a propriilor angaja]i \n vederea implement`rii unei gestion`ri
corecte a de[eurilor.

“|n 2007 \mplinim 10 ani \n Romånia. 10 ani \n care
am \mbog`]it continuu programul de protec]ie a
mediului \nconjur`tor.”
Emil Raicov, Director Fabrica de Ciment Cåmpulung
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"La sfâr[itul fiec`rei zile socote[te nu ceea ce al]ii au f`cut fa]`
de tine, ci ceea ce ai f`cut fa]` de al]ii"
Nicolae Iorga

RESPONSABILITATEA SOCIAL~

Responsabilitatea
social`

CONDUITA |N AFACERI
Realizarea echilibrului \ntre ob]inerea unor performan]e
financiare solide, respectarea normelor ecologice [i asumarea
responsabilit`]ii sociale este o provocare de afaceri \n momentul
de fa]`. Responsabilitatea Social` a Companiei (CSR) este unul
din principalii piloni ai mediului de afaceri \n acest deceniu.
A ac]iona \ntr-un mod responsabil social \nseamn` pentru Holcim
mai mult decåt o colec]ie de practici independente [i ini]iative
ocazionale sau motivate de obiectivele de marketing sau de rela]ii
publice. Holcim vede CSR ca un set cuprinz`tor de practici [i
programe pe care le integreaz` \n activit`]ile de afaceri [i \n
procesele de luare a deciziilor. Holcim (Romånia) con[tientizeaz`
responsabilit`]ile sale sociale [i pune \n aplicare diverse programe
\n beneficiul comunit`]ilor din vecin`tatea fabricilor sale.
Holcim (Romånia) se angajeaz` s` ofere spa]ii de munc`
s`n`toase [i sigure \n toate fabricile sale, asiguråndu-se c` toate
opera]iunile efectuate nu prezint` riscuri pentru angaja]i sau
pentru mediu. |n acest scop sunt organizate programe de
instruire [i dezvoltare [i se asigur` informa]iile [i sistemele de
func]ionare corespunz`toare. Implicarea comunitar` este astfel
o prioritate major`, Holcim (Romånia) fiind angajat` \n multiple
proiecte sociale [i activit`]i \n regiunile \n care opereaz`.

RELA}IILE CU PARTENERII DE INTERES
Holcim urm`re[te permanent s` dezvolte [i s` men]in` rela]ii
puternice cu to]i partenerii de interes, rela]ii care constituie o
parte important` a politicii noastre de afaceri.
• Misiunea noastr` pune \n eviden]` dorin]a companiei de a
oferi un plus de valoare pentru to]i partenerii no[tri de interes;
• Obiectivele companiei includ men]inerea unui dialog activ cu
autorit`]i, asocia]ii, organiza]ii interna]ionale [i ONG-uri,
precum [i recunoa[terea noastr` ca un partener respectat [i
puternic;
• Politica noastr` social` [i de protec]ie a mediului ne determin`
s` ne inform`m partenerii de interes [i s` raport`m progresele
care \i vizeaz` \n mod direct;
• Politica noastr` de comunicare subliniaz` c` parteneriatele
trebuie s` se bazeze pe respect [i \ncredere reciproc`.

PRACTICI DE ANGAJARE
Nivelul ridicat de calificare [i entuziasmul personalului nostru
contribuie la recunoa[terea Holcim (Romånia) ca un partener
respectat [i puternic. Noi îi \ncuraj`m permanent pe angaja]ii
no[tri, oferind resursele necesare valorific`rii la maxim a
poten]ialului propriu \n vederea dezvolt`rii profesionale. Holcim
(Romånia) asigur` un mediu de instruire stimulativ [i oportunit`]i
de a \nv`]a [i de a cre[te \n cadrul Grupului.
|n 2006 suma total` investit` pentru activit`]ile de instruire [i
dezvoltare a angaja]ilor a fost de 590 000 euro, cu aproximativ
20% mai mult decåt \n 2005. Fiecare angajat a beneficiat de un
plan individual de instruire [i dezvoltare, participånd la programe
care au r`spuns nevoilor reale cerute de postul ocupat, dar [i de
dezvoltare personal`. S-au continuat investi]iile \n mod echilibrat
atåt \n programe de certificare / calificare [i dezvoltare a
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competen]elor profesionale (cursuri tehnice pe domenii de
activitate), de protec]ia mediului, s`n`tate [i securitate \n munc`,
asigurarea calit`]ii, cåt [i \n programe de dezvoltare a
competen]elor personale [i sociale.
Astfel, au continuat programele de dezvoltarea abilit`]ilor de
operare PC, limbi str`ine, comunicare interpersonal`, managementul timpului, precum [i programe mai complexe de leadership
[i abilit`]i manageriale. Ca element de noutate, \n 2006 s-au
desf`[urat 49 de evenimente de team building care au contribuit
la armonizarea rela]iilor de echip`, atåt \n cadrul aceluia[i departament, cåt [i \ntre departamente [i loca]ii. Majoritatea programelor de training [i dezvoltare au fost organizate cu traineri [i
consultan]i externi, \ns` au continuat [i programele interne cu
traineri certifica]i Holcim.

S~N~TATEA {I SECURITATEA |N MUNC~
Holcim (Romånia) acord` o aten]ie deosebit` s`n`t`]ii [i securit`]ii angaja]ilor s`i [i a partenerilor de interes. Faptul c` Holcim
(Romånia) a implementat un sistem de management al s`n`t`]ii
[i securit`]ii \n munc` (SSM) \n conformitate cu cerin]ele specifica]iei OHSAS 18001 este o dovad` \n acest sens. Piramida SSM
implementat` \n 2005 aduce unele elemente \n plus tocmai
pentru c` \mbun`t`]irea continu` este cuvåntul de ordine \n
Holcim (Romånia) \n ceea ce prive[te s`n`tatea [i securitatea \n
munc` [i nu numai.

|n anul 2006 s-a derulat pentru prima dat` un studiu intern
privind satisfac]ia angaja]ilor. Fiecare din angaja]ii companiei a
fost invitat pe aceast` cale s` \[i exprime opinia fa]` de o serie de
aspecte precum modul de rela]ionare interpersonal` [i leadership,
activitatea \n sine, oportunit`]i de dezvoltare, compensa]ii [i
beneficii, condi]ii de lucru. Informa]iile ob]inute reflect` un mediu
intern apreciat de c`tre angaja]i [i prezen]a unor rela]ii de munc`
constructive. Aspectele ce pot fi \mbun`t`]ite vor fi adresate pe
parcursul anului 2007 [i mai departe, iar rezultatele acestor
ac]iuni vor fi evaluate prin intermediul relu`rii periodice a unei
astfel de cercet`ri.

Totu[i un sistem de management al s`n`t`]ii [i securit`]ii \n
munc` ofer` uneltele necesare \n gestionarea [i instruirea \n tot
ceea ce \nseamn` s`n`tate [i securitate \n munc`, dar nu ofer`
garan]ia c` accidentele de munc` vor fi \mpiedicate. Tocmai \n
acest scop, pasul pe care Holcim l-a f`cut \n 2006 a fost
demararea unui proiect destinat \mbun`t`]irii performan]ei SSM
numit "Pasiune pentru SSM", proiect \n care schimbarea
mentalit`]ii de]ine un loc major.

|n timp ce programele de protec]ia mediului, de s`n`tate [i securitate \n munc` [i de asigurarea calit`]ii sunt cursuri \n domeniul
responsabilit`]ii sociale c`tre mediul extern companiei, celelalte
programe, \n special cele de dezvoltare a competen]elor
individuale, sunt dedicate [i personalizate pentru angaja]ii no[tri
ca form` important` de responsabilitate social`. Pentru anumite
pozi]ii din companie, Holcim (Romånia) ofer` [anse egale de
angajare tinerilor absolven]i care dovedesc pasiune pentru profesia aleas`, de]in un real poten]ial de dezvoltare [i nu \n ultimul
rånd cred \n valorile companiei.
Consult`rile [i \ntålnirile periodice cu sindicatele privind nevoile [i
problemele membrilor lor asigur` un climat de munc` optim, lipsit de tulbur`ri [i conflicte.

1. Investi]ii

ANUL 2006

Peste 500.000 de euro au fost investi]i \n anul 2006 la nivelul
companiei pentru a \mbun`t`]i s`n`tatea [i securitatea \n munc`
a angaja]ilor proprii. Eforturile noastre au fost concentrate \n
principal pe acordarea celor mai bune echipamente de lucru [i
protec]ie, modernizarea dispozitivelor de securitate pentru
echipamente, acordarea alimenta]iei de protec]ie (ceai, lapte, ap`
mineral`) [i a materialelor igienico-sanitare (s`pun, prosoape,
crem` de protec]ie pentru måini), realizarea controalelor
medicale [i a campaniilor de vaccinare, derularea campaniilor
de con[tientizare, precum [i efectuarea de instruiri.
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2. Cursuri de instruire

3. Ini]iative 2006

Lucrezi \n siguran]`?
Cursul intern de s`n`tate [i securitate \n munc` sus]inut de
echipa SSM adi]ional instruirilor cerute de legisla]ie a devenit
o practic` obi[nuit` \n Holcim (Romånia).

Anul 2006 a adus cåteva ini]iative majore \n cre[terea implic`rii
angaja]ilor \n ceea ce prive[te s`n`tatea [i securitatea \n munc`,
acesta fiind scopul principal al activit`]ilor SSM din anul 2006.
3.1 Campania "Siguran]a Acas`"
Aceast` campanie de con[tientizare a avut scopul de a atrage
aten]ia angaja]ilor atåt asupra riscurilor pe care le \ntåmpin` la
lucru dar [i acas`, \n timpul lor liber. Compania noastr` a
constatat c` se face mult pentru a instrui asupra riscurilor de la
locul de munc`, dar mai pu]in \n ceea ce prive[te riscurile care
exist` pentru angaja]i chiar [i acas`, [i de aceea departamentul
SSM a demarat aceast` ac]iune. Campania a fost structurat` pe
trei faze, fiecare avånd un scop precis.
Faza I - concurs de desene pentru copiii angaja]ilor
Aceast` faz` a dorit s` fac` transla]ia de la activitatea de la locul
de munc` c`tre ceea ce se \ntåmpl` acas`. Fiecare copil a trebuit
s` fac` un desen \n care s` prezinte cum \[i desf`[oar` activitatea
p`rin]ii s`i \ntr-un mod sigur. Pentru aceasta era necesar` o
discu]ie cu p`rin]ii, acesta fiind scopul educativ al acestei etape:
ca angaja]ii s` explice copiilor lor cum ac]ioneaz` ei pentru a fi \n
siguran]`.
Faza II - concurs tematic
Aceast` faz` s-a concentrat pe expunerea riscurilor care exist`
acas`. Au fost difuzate pliante cu informa]ii referitoare la riscurile
ce pot ap`rea dup` plecarea de la locul de munc`: circula]ia
rutier`, riscuri \n buc`t`rie, riscuri \n gr`din`, riscuri pentru copii,
iar apoi participan]ilor li s-a \nmånat un set de \ntreb`ri
referitoare la respectivele riscuri prezentate.
Faza III - proiectul de week-end
Aceast` faz` a campaniei a dorit s` verifice cum aplic` angaja]ii
no[tri cuno[tin]ele de s`n`tate [i securitate \n munc` chiar [i
cånd au ceva de lucru acas`. Pentru aceasta, fiecare participant a
trebuit s` prezinte cåteva fotografii din timpul proiectului ales (de
exemplu schimbarea chiuvetei, diferite repara]ii domestice,
eliminarea igrasiei, etc) [i s` descrie pas cu pas execu]ia
proiectului [i m`surile pe care [i le-a luat pentru a lucra \n
siguran]`.

|n 2006 cursul numit de data aceasta "Lucrezi \n siguran]`?"
a fost sus]inut \n perioada 20-21 septembrie la Ale[d [i Turda,
30 octombrie la Bucure[ti [i 30 noiembrie la Cåmpulung.
Subiectele abordate anul acesta au fost :
• Managementul stresului \n munc`
• Legisla]ia SSM 2006 - nout`]i
• Raport SSM 2005
• Accidente 2005 [i 2006 (AE [i TU) [i formular raportare
accidente/evenimente PO-18 -02
• Lucrul la \n`l]ime
• Pasiune pentru SSM - Ini]iativa SSM a regiunii Europa de Est
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3.2 Premiul SSM
|n anul 2006 s-a luat decizia recompens`rii lunare a lucr`torilor
care au idei [i ini]iative viabile \n domeniul s`n`t`]ii [i securit`]ii
\n munc`. Lunar, \n fiecare fabric` de ciment, precum [i \n sta]iile
de betoane [i agregate cea mai bun` idee SSM a fost recompensat` cu cåte un premiu \n valoare de 450 RON.
3.3 E-learning \n domeniul s`n`t`]ii [i securit`]ii \n munc`
Un program de instruire on-line \n domeniul s`n`t`]ii [i securit`]ii
\n munc` a fost lansat anul acesta de c`tre Holcim (Romånia).
Acest program de instruire on-line acoper` cåteva no]iuni de baz`
SSM \n cadrul Holcim:
• Regulile fundamentale Holcim \n domeniul s`n`t`]ii
[i securit`]ii \n munc`
• Responsabilit`]i SSM
• Lucrul \n spa]iu \nchis
• Lucrul la \n`l]ime
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3.4 Tur de observa]ie SSM
|n acest an s-a introdus turul de observa]ie SSM la nivel de
management. Cel pu]in de dou` ori pe lun`, fiecare manager face
un tur prin fabric`, pentru a observa felul \n care se lucreaz` [i a
discuta cu angaja]ii despre acest subiect. Cei care fac gre[eli sunt
aten]iona]i [i li se explic` cum trebuie s` procedeze, iar cei care
lucreaz` corespunz`tor sunt felicita]i.
4. Proiectul “Pasiune pentru SSM”
La nivel de corpora]ie a fost demarat un foarte important proiect
numit “Pasiune pentru SSM”. Acest proiect este un plan de ac]iune
destinat \mbun`t`]irii performan]ei SSM, ce combin` planuri de
ac]iune locale cu cele regionale, instruirea cu \ntålnirile de lucru
regionale, bunele practici din Holcim cu cele din exteriorul
organiza]iei.

4.1 Regulile fundamentale Holcim
Una dintre cele mai importante ac]iuni \n cadrul proiectului
ZERO a fost implementarea \n Holcim (Romånia) a regulilor
fundamentale Holcim. Din multitudinea de reguli de s`n`tate
[i securitate \n munc` s-au stabilit la nivel de corpora]ie 5 reguli
fundamentale considerate a fi salvatoare de vie]i :
1. Nu \ndep`rta]i, deconecta]i, schimba]i sau muta]i arbitrar
dispozitivele de protec]ie [i nici nu l`sa]i pe altcineva s` o fac`.
2. Echipamentul individual de protec]ie va fi utilizat \n mod
obligatoriu [i corespunz`tor scopului pentru care a fost acordat.
3. Respecta]i cu stricte]e procedurile de izolare [i l`c`tuire.
4. Este interzis` desf`[urarea activit`]ilor sub influen]a
alcoolului, drogurilor sau medicamentelor care au efecte similare,
precum [i introducerea acestora \n punctele de lucru.
5. Toate accidentele [i incidentele privind s`n`tatea [i securitatea
\n munc` trebuie raportate.
Aceste reguli sunt aplicate f`r` nici un compromis \ncepånd cu
1 ianuarie 2007. |nc`lcarea acestor reguli fundamentale \n mod
repetat poate duce la terminarea rela]iei de munc` dintre Holcim
[i persoana ce nu respect` aceste reguli.
Implementarea acestor reguli \n Holcim (Romånia) a fost realizat`
de un grup de lucru stabilit la nivel na]ional avånd \n componen]`
membri din fiecare fabric` de ciment, membri din cadrul diviziei
de betoane [i agregate, membri din cadrul sindicatului [i membri
echipei SSM. Avånd o puternic` sus]inere din partea top
managementului, primele ac]iuni \n anul 2006 au fost:
• |nmånarea fiec`rui angajat a ghidului de buzunar Holcim
privind s`n`tatea [i securitatea \n munc`, ce con]ine regulile
fundamentale;
• Introducere \n regulile fundamentale: film de prezentare a
regulilor fundamentale;
• Seminarii pentru a se asigura \n]elegerea complet` a regulilor
fundamentale;
• Demararea unei campanii de comunicare ce va sus]ine ghidul
de buzunar SSM, campanie ce va dura 10 luni [i va include
[edin]e cu tot personalul.
|n toate aceste ac]iuni au fost incluse [i firmele ter]e ce
colaboreaz` cu Holcim (Romånia), toate procedurile de lucru [i
regulile Holcim (Romånia) fiind de asemenea valabile [i pentru
to]i angaja]ii acestora.

Proiectul se bazeaz` pe sistemul Holcim de management SSM [i
are 4 direc]ii principale de lucru, cu activit`]i, obiective [i
sarcini individuale. Cele 4 direc]ii de lucru sunt:
•
•
•
•

Formarea unei mentalit`]i corecte \n domeniul SSM
Stabilirea responsabilit`]ilor
Implicarea oamenilor
Monitorizarea performan]ei

La nivelul Europei de Est a fost demarat` o ini]iativ` regional`
numit` ZERO (accidente de munc`). Aceast` initia]iv` sus]inut`
de segmentul ciment \[i propune s` realizeze o abordare unitar`
la nivelul Europei de Est a planului corporativ de ac]iune "Pasiune
pentru SSM". Toate ac]iunile din cadrul planului "Pasiune pentru
SSM" au fost realizate \n Holcim (Romånia) sub umbrela proiectului ZERO.

IMPLICAREA |N COMUNITATE
Responsabilitatea social` este unul din cele mai importante
angajamente asumate de compania noastr`. Holcim (Romånia) a
pus \n practic` diverse programe \n beneficiul comunit`]ii,
demonstrånd atitudinea de bun cet`]ean, sus]inånd comunit`]ile
din localit`]ile \n care opereaz`.
Holcim (Romånia) sus]ine proiecte [i \n domeniul medical,
educa]ie, competi]ii sportive la nivel local, spa]ii de joac` pentru
copii [i de recreere. Mai multe detalii la www.holcim.ro.
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www.societatedurabila.ro
Holcim a lansat \n aprilie 2006 www.societatedurabila.ro, primul
portal din Romånia care pune la dispozi]ia publicului larg
informa]ii, idei [i proiecte valoroase din domeniul dezvolt`rii
durabile.
Portalul este un spa]iu virtual interactiv, creat pentru fiecare
dintre cei care vor s` se implice \n mod real \n p`strarea unui
mediu \nconjur`tor s`n`tos, \n men]inerea echilibrului ecologic,
precum [i \n dezvoltarea unor ac]iuni sociale responsabile.
Partenerii Holcim (Romånia) \n acest proiect sunt Garda de Mediu
[i Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei.

de instruire [i dezvoltare personal` fiind sus]inute pentru 120 de
elevi.
Tinerii participan]i au dobåndit mai mult` \ncredere \n for]ele
proprii dar [i abilit`]i care influen]eaz` decisiv reu[ita \n via]`,
atåt din punct de vedere personal, cåt [i profesional.

Din nou al`turi de victimele inunda]iilor
{i \n 2006 Holcim (Romånia) a continuat s` fie al`turi de victimele
inunda]iilor. Astfel, compania a donat 40 tone de ciment, 20 tone
liant pentru zid`rie [i tencuial` Tenco, 50 de betoniere mobile [i
50 de roabe pentru reconstruc]ia [i reabilitarea caselor
distruse de inunda]ii din localitatea Rast, jude]ul Dolj.

{coala Postliceal` de Tehnicieni \n Industria Cimentului
Cei 14 tineri care s-au \nscris \n 2004 la cursurile de instruire
oferite de {coala Postliceal` de Tehnicieni \n Industria Cimentului
din Ale[d au \nceput \n 2006 stagiul de preg`tire practic` ca angaja]i \ntr-una din cele trei fabrici de ciment ale Holcim (Romånia)
din Ale[d, Cåmpulung sau Turda.
|n septembrie 2006, a doua genera]ie de 15 elevi a \nceput cursurile {colii. Aceast` [coal` le ofer` un program de trei ani de
preg`tire teoretic` [i practic` pentru a deveni tehnicieni \n domeniul cimentului.
La finalizarea [colariz`rii, care este finan]at` integral de Holcim
(Romånia), elevii primesc o diplom` de absolvire recunoscut` de
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i au posibilitatea de a ocupa
posturi vacante \n cadrul companiei Holcim (Romånia).
Ziua Por]ilor Deschise \n fabricile de ciment
"Creeaz`-]i mediul!"
Proiectul, ini]iat \n 2004 \mpreun` cu Funda]ia Concept [i \n
parteneriat cu Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, a fost extins \n
2006 astfel \ncåt s` poat` fi implica]i elevi din clasele III - VII.
"Creeaz`-]i mediul!" \[i propune s` formeze un comportament
civic de protejare a mediului \nconjur`tor \n råndul elevilor din
\nv`]`måntul primar [i gimnazial romånesc [i se desf`[oar` \n 20
de ora[e. |n 2005, "Creeaz`-]i mediul!" a fost completat de un site
- www.ecoman.ro - \n care copiii [i tinerii pot g`si atåt informa]ii
despre protejarea mediului, cåt [i un joc tematic online.
"Construie[te-]i viitorul"
Holcim (Romånia), \n parteneriat cu Corporate Dynamics
International, a lansat \n 2006 a doua edi]ie "Construie[te-]i
viitorul". Programul educa]ional a avut loc \n perioada 10-16
aprilie [i 12-18 iunie 2006, \n Ale[d, Cåmpulung [i Turda.
Num`rul elevilor din clasele a XI-a a fost dublat \n 2006, cursurile
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Dialogul constant [i comunicarea deschis` pe care Holcim
(Romånia) le are cu reprezentan]ii comunit`]ilor locale \n care \[i
desf`[oar` activitatea sunt ilustrate [i de evenimentele "Ziua
Por]ilor Deschise" \n fabricile de ciment.
|n 2006, evenimentul, aflat deja la a doua edi]ie, a avut ca
tematic` protec]ia mediului. Astfel, \n Turda, "|mpreun` pentru un
viitor f`r` poluare" a mobilizat angaja]ii Holcim (Romånia),
reprezentan]ii autorit`]ilor [i ai mass media din Turda [i Cluj s`
reamenajeze o zon` a Parcului Tineretului din Turda prin
plantarea de flori [i arbu[ti, \n continuarea spa]iului de joac`
pentru copii inaugurat de Holcim (Romånia) [i autorit`]ile locale
din Turda \n 2005. De asemenea, tot \n 2006 compania a amplasat
[i b`nci \n parc.
|n Cåmpulung, "Reabilitarea carierelor: o ini]iativ` durabil`" a
reunit \n 2006 peste 2.000 de participan]i - comunit`]ile locale,
reprezentan]i ai autorit`]ilor locale [i centrale, clien]i,
reprezentan]i ai mass media.

“Ne apropiem de aniversarea a 10 ani \n Romånia. 10 ani
\n care am urm`rit nu doar propria noastr` dezvoltare,
ci [i progresul comunit`]ilor din care facem parte.”
Nicoleta S`l`jan, Director Resurse Umane

34

