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Stimaţi prieteni, parteneri 
şi colaboratori,
Am bucuria să vă prezint al doilea raport de sustena
bilitate corporativă al Carpatcement Holding. 

Ceea ce veţi citi în continuare este mai mult decât un 
raport: este oportunitatea de a împărtăşi cu domniile 
voastre calea aleasă de noi pentru a ne păstra poziţia 
de important producător de materiale de construcții şi 
pentru a lăsa o amprentă de responsabilitate prin toa
te acţiunile noastre. Nu este o cale uşoară şi nicide
cum lipsită de provocări: este însă calea care ne ajută 
să devenim tot mai buni şi să ajungem cât mai uşor 
la nevoile şi la aşteptările tuturor partenerilor noştri şi 
comunităților în care ne desfăşurăm activitatea şi în 
care trăim. 

Fiecare pas pe care îl facem pe această cale ne adu
ce noi provocări şi tocmai de aceea niciun pas nu 
este întâmplător. Lucrăm cu drag şi cu dedicaţie pen
tru a fi aproape de toţi clienţii, partenerii şi angajaţii 
noştri pentru a le depăşi aşteptările prin produse de 
calitate şi un serviciu rapid, dar bine organizat.  

Pe măsură ce oamenii cu care lucrăm sunt tot mai 
puternici, iar comunităţile noastre se dezvoltă, noi de
venim un membru tot mai aşezat al societăţii. Suntem 
pe deplin conştienţi de rolul nostru de cel mai mare 
angajator din comunitate, aşa că muncim continuu 
pentru a investi pe plan local, pentru a crea tot mai 
multe oportunități antreprenoriale, pentru a ajuta la 
dezvoltarea localnicilor, în special a celor tineri, pen
tru care ne concentrăm pe tranziţia lor din şcoală 
către piaţa muncii. 

Ne menţinem promisiunea de a respecta mediul 
înconjurător şi am investit masiv în combustibili alter
nativi, în reducerea materiilor prime folosite şi în re
ducerea poluării aerului în comunităţile locale. Astfel, 
acum emisiile de pulberi la coş sunt cu mult sub limi
tele legale. Prin  investiţii în cercetare, documentare 
şi consultări susţinute răspundem riscurilor şi creăm 
oportunităţi care să aducă plusvaloare toturor celor 
implicaţi.  

Sustenabilitatea este o cale lungă şi o promisiune 
puternică pe care o facem şi care ne schimbă pentru 
totdeauna modul cum comunicăm, cum colaborăm şi 
cum facem business. Raportul acesta vă va da o ima
gine din interiorul companiei noastre, cu detalii des
pre operaţiunile noastre, despre valorile şi practicile 
noastre, dar şi despre oamenii care sunt alături de noi 
şi despre planurile noastre de viitor. 
Sper că raportul pe care îl veţi citi să întărească re
laţia noastră şi să vă dea o măsură cât mai clară a 
modului cum lucrăm şi a angajamentelor care cons
truiesc viziunea noastră despre sustenabilitate.  

Vă mulţumesc!

Florian Aldea
Director General  
Carpatcement Holding S.A.

Mesajul  Preşedintelui
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La Carpatcement, credem 
profund în ideea de 
responsabilitate socială. Ne 
construim strategia ţinând cont 
de faptul că dezvoltarea durabilă 
este cel mai important element 
al filosofiei noastre. Căutăm să 
îmbunătăţim mereu condiţiile în 
comunităţile unde ne desfăşurăm 
activitatea. Ne preocupă 
protecţia mediului, bunăstarea 
angajaţilor noştri şi calitatea vieţii 
lor.

Cel mai important 
este însă că trăim 
şi ne dezvoltăm 
în prezent, dar 
avem grijă să nu 
compromitem 
viitorul. 



HeidelbergCement 
Group: istoria unui 
grup care face istorie

Podiumul global  
al HeidelbergCement

HeidelbergCement Group este lider 
global pe piaţa de agregate şi un 
producător major în piaţa cimentului, 
a betonului şi a activităţilor conexe
Puterea grupului nu vine numai din istoria care a consolidat 
treptat afacerile grupului, ci şi din cultura sa organizaţională, 
din filosofia de management şi de inovaţie, care trasează di
recţiile generale pentru dezvoltare şi management, dar pro
movează structurile de decizie de la nivel local.
Atât în România, cât şi în toate pieţele unde este prezent, gru
pul pune accent pe dezvoltarea durabilă, pe protecţia mediu
lui, pe prosperitatea comunităţilor şi pe acţiunile umanitare. 

2 1
3

a fost fondat în 1873 şi are o is
torie de mai bine de 140 de ani. 
Mai multe fuziuni şi achiziţii au 
transformat compania întrun 
actor cheie pe piaţa internaţio
nală a cimentului.

Afacerea noastră de bază este 
vânzarea de ciment şi de agre
gate, cele două materiale esen
ţiale pentru producţia de beton. 
Compania îşi suplimentează 
gama de produse cu activităţi 
de retail, cum ar fi producţia de 
betoane gata preparate, produ
se sau elemente de construcţie 
din beton. Cimentul şi agregate
le stau la baza strategiei duale a 
companiei.

1873
Este fondat grupul 
HeidelbergCement

1895
Producţia de 
ciment se mută la 
Leimen în urma 
unui incendiu.

1968
Compania cumpără 
pachetul majoritar 
de acţiuni al Vicat 
Grupe (companie 
franceză).

1977
Compania 
cumpără 
producătorul de 
ciment Lehigh 
(companie 
americană).

1989
Grupul 
HeidelbergCement 
intră pe piaţa 
est europeană.

1993
Compania 
cumpără 
producătorul de 
ciment Belgian 
CBR.

1995
Grupul intră pe 
piaţa chineză.

1999
HeidelbergCement 
cumpără 
producătorul 
scandinav 
Scacem

2007
Compania 
continuă 
extinderea 
globală şi 
cumpără 
producătorul 
britanic Hanson

Producătorul 
de betoane 

gata preparate 
numărul 2

Producătorul 
de ciment 
numărul 3

Producătorul 
de agregate 
numărul 1

EuRoPA dE NoRd

VEStuL şi EStuL EuRoPEi

AMERiCA dE NoRd

ASiA CENtRALă

AFRiCA & zoNA 
MEditERANEANă

44.900
angajaţi

18
miliarde de tone  

rezervele de agregate129
milioane de tone

2.500
locaţii în peste 40 de ţări

capacitatea producţiei de ciment

500
puncte de 
producţie  
pentru nisip, 
pietriş şi 
agregate 
concasate

1.300
stații de betoane

110
 stații de asfalt

103
fabrici de 
ciment şi 
stații de 
măcinare

Cifră de afaceri

12,6
miliarde de euro



HeidelbergCement 
în România

este prezent în România 
din 1998 şi deţine Carpat
cement Holding S.A., Car
pat Beton S.R.L. (beton şi 
mortar) şi Carpat Agregate 
S.A. (agregate naturale şi 
concasate). Până în 2014, 
investiţiile totale ale grupu
lui în România au depăşit 
1.996,07 milioane de lei şi 
nu sau oprit în perioada 
crizei economice care a 
debutat în 2008.

1.996,07
milioane de lei

Investiţii 
directe

fabrici de 
ciment

staţii de 
betoane

cariere de 
agregate şi 
balastiere

Protecţia 
mediului

Costuri de 
achiziţie

Investiţiile grupului  
în România:

Ce deţine grupul  
în România

3

18

13
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o reţea naţională de 18 staţii de betoane (Mogoşoaia, Jilava, Militari, 
Pantelimon, Ploieşti, Piteşti, Craiova, Constanța, BrăilaVadeni, Braşov, Bacău, 
Suceava, iaşi–Lețcani, timişoara, oradea, Cluj, tîrguMureş şi deva); 

un laborator de testare a betonului produs de staţiile proprii, localizat în 
Bucureşti,

o firmă specializată în servicii de pompare beton,

Sediul central din Bucureşti.

Cariere: turcoaia (tulcea), Malnaş 
(Covasna), Porceni (Gorj), ilia (jud. 
Hunedoara), Lipova şi Aciuţa (Arad), 
Maidan (Caraş Severin). 

Balastiere: doaga (Vrancea), Feldioara 
(Braşov), Buriaş şi Cornetu (ilfov), 
Slătioara (olt) şi Ghioroc (Arad).

Carpatcement Holding S.A. 
(Carpatcement) a fost fondat în 2004 
prin fuziunea dintre Carpatcement 
Romania SRL cele trei fabrici de 
ciment aflate în portofoliul companiei: 
taşca, Chişcădaga şi Fieni. 
Fuziunea a fost parte integrantă a 
strategiei pe termen lung pe care 
HeidelbergCement o are în România. 
de asemenea, fuziunea a condus 
la o îmbunătăţire a proceselor de 
planificare şi de investiţii, dar şi la 
o mai eficientă alocare a resurselor 
umane, logistice şi tehnice.

Compania de 
betoane a grupului 
HeidelbergCement 
în Romania produce 
betoane, şape si mortare. 
oferă însă şi servicii de 
testare pentru produsele 
livrate, dar şi de transport 
si pompare a betonului.

Producţia de betoane a 
HeidelbergCement pe 
plan local a început în 
1998, când compania 
a înfiinţat primele două 
staţii de betoane, una 
la timişoara şi alta la 
Bucureşti. 

Carpat Agregate S.A. 
produce şi vinde agregate 
naturale şi concasate 
folosite în industria 
materialelor de construcţii: 
nisip, pietriş, mărgăritar 
şi piatră concasată. În 
prezent, compania are 114 
angajaţi şi deţine 7 cariere 
şi 6 balastiere localizate în 
12 judeţe.

investiţiile de mediu în 
cele trei fabrici pe care 
le deţinem în România 
au depăşit 172,99 
milioane de lei, sumă 
care include şi investiţiile 
de 31,05 milioane de lei 
pe care leam făcut în 
combustibili alternativi 
din 1998 până în 2013.

Prima fabrică 
achiziţionată de 
HeidelbergCement, în 
1998

investiţii de mediu 
realizate de 68,75 
milioane de lei (între 
1998 şi 2013)

Capacitatea autorizată 
de producţie este de 
3 milioane de tone de 
ciment pe an.

A treia fabrică intrată în 
componenţa grupului 
HeidelbergCement, în 
2002

investiţii de mediu de 
47,91 milioane de lei 
între 2002 şi 2013

Capacitatea autorizată 
de producţie a fabricii 
este de 2,5 milioane de 
tone de ciment pe an

Fieni
(fosta Romcif S.A.  

Fieni)

Taşca 
(fosta Moldocim 

S.A. Bicaz)

A doua fabrică intrată în 
portofoliul HeidelbergCement, în 
anul 2000

investiţiile de mediu au ajuns la 
51,90 milioane de lei între anii 
2000 şi 2013

Capacitatea autorizată de 
producţie a fabricii este de 1,6 
milioane de tone de ciment pe an

Primul producător de ciment 
care a introdus combustibili 
alternativi în procesul de 
producţie (la data de  21 iunie 
2004)

Chişcădaga
(fosta Casial S.A. 

Deva)

Fabricile 
noastre

99,975%
deține HeidelbergCement Central Europe 

East Holding B.V. din capitalul Carpatcement

0,025%
CBR Portland BV

Carpatcement 
Holding S.A.

Carpat Beton 
S.R.L.

Carpat  
Agregate S.A.



indicator/an (cifrele sunt exprimate în mii lei, 
consolidate la nivel de ţară, iar valorile sunt 

prezentate, potrivit politicilor contabile, la costul 
istoric, şi sunt în conformitate cu iFRS standardul)

2012 2013

Valoare economică generată direct: 
Venituri 914.981 737.093
Valoare economică distribuită: 952.926 815.802
– Costuri operaţionale (includ amortizarea) 574.495 508.045
– Salarii şi beneficii ale angajaţilor 54.600 52.696
– Plăţi dividende 237.130 142.117
– Plăţi către bugetul de stat (includ tVA şi nu 
includ contribuţiile şi taxele aferente salariilor şi 
beneficiilor angajaţilor)

77.713 104.108

– investiţii în comunitate (includ taxele locale şi 
sponsorizările) 

8.988 8.836

Valoare economică reportată (calculată ca valoare 
economică directă creată din care se scade 
valoarea economică distribuită) 

37.945 78.709

Cifrele cheie ale 
Carpatcement

Veniturile noastre nete din 2012 
au atins 848.084 (mii lei), faţă 
de 678.031 în 2013. Reducerea 
veniturilor a avut loc pe fondul 
scăderii vânzărilor. 

În 2013, Carpatcement a 
derulat proiecte cu fonduri 
uE în valoare de 1.147.000 
lei pentru investiţii viitoare în 
companie, dar compania nu 
a primit niciun fel de suport 
financiar de la guvernul local.

Scopul raportului nostru de sustenabilitate este să 
vă facă o imagine cât mai clară despre Carpatce
ment. Noi, la Carpatcement, monitorizăm continuu 
performanţa economică, prin indicatori specializaţi 
industriei în care activăm. una dintre caracteristicile 
industriei este sezonalitatea ridicată, motiv pentru 
care folosim metoda mediilor raportate la ultimele 
12 luni sau valori cumulate absolute pentru acelaşi 
interval pentru a ne asigura că toate proiecţiile, pla
nificarea şi evaluările noastre sunt consecvente şi 
corecte.
tot prin indicatori specializaţi măsurăm şi impactul 
economic al acţiunilor noastre (incluzând cuantu
mul taxelor, al contribuţiilor, al onorariilor şi al altor 
plăţi pe care trebuie să le facem la bugetele locale 
şi la cel public).
Pentru a ne putea evalua afacerile dintro perspec
tivă integrată şi sustenabilă, monitorizăm constant 
valoarea investiţiilor pe care le facem în protecţia 
mediului, în creşterea eficienţei energetice sau 
creşterea ratei de înlocuire a combustibililor con
venționali. tot din abordarea afacerii pe termen 
lung fac parte şi sponsorizările şi alte acţiuni sociale 
pe care le întreprindem pentru a susţine comunită
ţile locale: burse pentru studenţi, stagii de practică, 
număr tot mai crescut de ucenici şi de tineri aflaţi în 
diverse stagii de pregătire în vederea angajării.
impactul pe care îl avem la nivelul comunităţilor 
locale, dar şi la nivel național, este important şi noi 
îl abordăm ca pe un întreg, parte integrantă din 
strategia societății. Carpatcement este unul din tre 
cele mai importanți actori economici din România şi 
unul dintre cei mai importanți investitori germani de 
pe piaţa locală.

Viziune

Creșterea valorii 
companiei 

noastre este 
strâns legată 

de rezultatele 
financiare.

Rezultate 
financiare
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Guvernare 
corporativă, 
etică și 
sustenabilitate



deciziile importante sunt luate de Consiliul de 
Adminstrație în acord cu legislaţia românească 
şi cu certificatul de înregistrare al companiei. 
Rolul consiliului de administrație este susţinut de 
Comitetul Executiv (EXCoM) care se reuneşte 
lunar. din punct de vedere legal, compania este 
reprezentată de directorul General.  
Membrii nonexecutivi ai consiliului de administrație 
nu sunt remuneraţi. directorul general este 
remunerat în acord cu mandatul de director general 
al societății.

La Carpatcement, am dez
voltat principii sustenabile 
de business care să ne 
ghideze atât în atingerea 
obiectivelor noastre de 
business, cât şi în a excela 
în tot ceea ce facem şi a 
depăşi aşteptările stakehol
derilor noştri.

Cel mai important 
organism care se 
ocupă de guvernarea 
corporativă este Consiliul 
de Administrație, care 
se reuneşte la fiecare 
două luni. Consiliul 
este constituit dintr
un preşedinte şi doi 
membri.

CEo CECA

GENERAL  
MANAGERSECREtAR

CoMuNiCARE RESuRSE uMANE

ACHiziții

SECuRitAtE 
şi SăNătAtE 

CALitAtE

BuSiNESS PRoCESS 
iNtEGRAtioN

JuRidiC

VâNzăRi FiNANCiAR

tAşCA CHişCădAGA FiENi

dEPARtMENt  
tEHNiC

HtC EuRoPA ASiStENt CFo

Florian 
Aldea
Preşedinte 
Consiliul de 
Administrație

Andreas 
Kern
Membru
Nonexecutiv

Klaus 
Schwind
Membru
Nonexecutiv

18

Structura organizațională a Carpatcement 
a rămas neschimbată în intervalul 2012
2013.  de asemenea, nu au avut loc 
schimbări semnificative în dimensiunea, 
structura, acționariatul sau în structura 
lanțului de valoare.

Guvernare corporativă



În plus, Ghidul de Conformare 
privind Raportarea şi 
Managementul incidentelor 
stabileşte instrucţiuni şi principii 
care urmează îndeaproape Codul 
de Etică şi este aplicabil tuturor 
angajaţilor, indiferent de poziţie şi 
de nivelul de experienţă.  

Structura internă bine organizată 
şi sistemul de reguli de guvernare 
corporativă  au făcut ca, în 
perioada aferentă acestui raport, 
să nu primim nicio sancţiune. 

20

Etică și 
Managementul 

Riscului

un instrument important de 
lucru este Ghidul de respec
tare a legislaţiei privind con
curenţa, un document cadru 
aplicat uniform în întreg gru
pul HeidelbergCement, al că
rui scop este să prevină orice 
încălcare a legilor concuren
ţei. Ghidul stabileşte direcţii 
detaliate de lucru şi metode 
care să ghideze angajaţii în 
procesul de decizie.

Sistemul integrat de management este o componentă a 
sistemului de management general care include structura 
organizatorică, responsabilităţile, activităţile de planifica
re, procedurile, procesele si resursele necesare atingerii 
politicii Carpatcement Holding referitoare la calitate, me
diu, sănătate şi securitate ocupaţională.
Adoptarea sistemului integrat de management sa des
făşurat gradual, începând cu proiectarea, documentarea, 
implementarea şi certificarea acestuia şi reprezintă un 
instrument managerial prin care principiile sistemelor de 
management sunt aplicate pe structura proprie a socie
tăţii. Menţinerea funcţionării acestuia contribuie la îmbu
nătăţirea performanţelor societăţii şi furnizează o bază 
solidă pentru dezvoltare durabilă.

În plus, am dezvoltat în cadrul 
companiei un Ghid de norme 
privind concurenţa, care este 
obligatoriu pentru toţi angajaţii 
Carpatcement, indiferent de 
divizie sau de responsabili
tăţi.  Ghidul asistă angajaţii în 
identificarea corectă şi evitarea 
promptă a oricăror comporta
mente anticoncurenţiale care ar 
veni în conflict cu politica anti
concurenţă a companiei.

din anul 2010, am implementat în cadrul 
Car patcement standardul de responsabilita
te socială SA 8000. de atunci, atât în cadrul 
societăţii cât şi în relaţiile cu furnizorii sau 
subcontractorii sunt implementate, comuni
cate şi respectate principiile responsabilităţii 
sociale referitoare la munca copiilor, munca 
forţată sau obligatorie, securitatea şi sănăta
tea, dreptul la libera asociere şi la negociere 
colectivă, discriminare, practici disciplinare, 
timp de muncă, salarizare, sisteme de ma
nagement.
Responsabilitatea socială este o parte in
tegrantă a strategiei de dezvoltare durabilă 
a societăţii, contribuind activ la dezvoltarea 
organizaţiei pe termen lung, concomitent cu 
respectarea legislaţiei aplicabile în ceea ce 
priveşte condiţiile de muncă.

Codul nostru de conduită în afa
ceri îl urmează îndeaproape pe cel 
al grupului HeidelbergCement, dar 
urmează la fel de fidel şi valorile 
care asigură încadrarea activităţilor 
noastre în cele mai înalte standarde 
de etică, pe care le aplicăm uniform 
angajaţilor, indiferent de poziţia lor 
în companie. Regulile din codul de 
conduită şi etică descriu modul de 
abordare în toate ariile referitoare la 
corupţie, competiţie, confidenţiali
tate, conflicte de interese, relaţii cu 
stakeholderii, plăţi formale şi infor
male, mediu, sănătate şi securitate 
în muncă sau relaţii cu angajaţii. un 
ghid de reguli suplimentare priveşte 
anticorupţia şi stabileşte principi
ile care ne ajută să păstrăm etica 
şi universul organizaţional pe care 
lam construit.

Sistemul de management 
al responsabilităţii sociale

Sistemul integrat de management calitate, 
mediu, sănătate şi securitate ocupaţională

În cadrul Carpatce
ment sunt organizate 
un număr total de 
patru Comitete SSM, 
câte unul pentru 
fiecare fabrică de ci
ment în parte şi unul 
pentru sediul central.

Comitete de 
securitate și 

sănătate în 
muncă

Structura:

3  reprezentanţi  
ai angajatorului

3  reprezentanţi  
ai angajaţilor

1  medic  
de medicina muncii

1 secretar

2  reprezentanţi  
ai angajatorului

2  reprezentanţi  
ai angajaţilor

1  medic  
de medicina muncii

1 secretar

La fiecare 
fabrică

La sediul 
central

În acord cu legislația din domeniu, aceste comitete de securitate 
și sănătate în muncă au în principal următoarele atribuții:

 urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecție şi analizează 
eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în 
considerare consecințele asupra securității şi sănătății lucrătorilor;

 urmăresc modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind 
securitatea şi sănatatea în muncă;

 analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă 
şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătățirea condiților de 
muncă şi propun introducerea acestora în planul de prevenire şi protecție.



dea lungul ultimilor trei ani, am 
investit susţinut în întărirea relaţiilor 
noastre cu toţi stakeholderii noş
tri. Abordarea noastră a devenit 
strategică şi am trecut de la soluții 
punctuale, reactive la o atitudine 
proactivă şi completă în ceea ce 
priveşte dezvoltarea sustenabilă şi 
responsabilitatea social corporativă 
(Corporate Social Responsibility  
CSR). Acordăm o atenție deosebită 
comunităților gazdă şi dedicăm con
tinuu resurse pentru a avea cu aces
tea un dialog constructiv, din care 
să extragem principalele probleme 
şi aşteptări, pentru a le integra în 
strategia noastră anuală. În acest 
mod ne putem aloca energia şi re
sursele în programe eficiente pentru 
comunitate. 
Aşteptările pe care le au stakehol
derii noştri, externi şi interni, joacă 
un rol cheie în dezvoltarea strate
giei noastre de sustenabilitate, dar 
mai ales în modul cum ne desenăm 
planul de acţiune. Pentru identifica
rea corectă a aşteptărilor, avem în
tâlniri regulate cu stakeholderii noş
tri (Community Advisory Panels) din 
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Relaţia cu 
stakeholderii

comunităţile care găzduiesc 
fabricile noastre de ciment, 
discutăm cu ei şi încorporăm 
rezultatele acestor discuţii în 
planuri care vor construi viitoa
rea noastră strategie.  
Abordarea şi relațiile în mediul 
nostru de lucru au devenit mai 
metodice şi mai sistematizate şi 

în abordarea furnizorilor noştri, 
a angajaţilor, a partenerilor de 
afaceri, a autorităţilor locale şi a 
reprezentanţilor societăţii civile, 
ceea ce ne permite să închidem 
cercul sustenabilităţii şi să fim 
din ce în ce mai eficienţi în atin
gerea obiectivelor noastre de 
dezvoltare durabilă.

StAkEHoLdERi

ACțioNARi

ANGAJAți

PARtENERi dE AFACERi

CLiENți

AutoRități PuBLiCE

SoCiEtAtEA CiViLă

FuRNizoRi

LidERi dE oPiNiE

CoMuNități LoCALE

GuVERN



Analiza acţiunilor noastre 
nea încurajat să stabilim 
un set de obiective de 
evaluare a riscului la nive
lul comunităților, prin care 
să examinăm riscurile 
legate de operaţiuni.
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„Sfatul Bătrânilor“: 
grup consultativ 

pentru 
problemele 

comunităţilor

Sfatul Bătrânilor 
este principala 
noastră platformă 
de stakeholder 
engagement.

Prin Sfatul Bătrânilor, comunicăm 
şi primim feedback pozitiv sau 
plângeri dinspre comunităţile gaz
dă. Angajaţii sau alte persoane din 
comunităţile noastre ne pot con
tacta şi direct, la oricare din sediile 
fabricilor noastre, la sediul central 
sau pe email (heidelbergcement@
heidelbergcement.ro). 

Sfatul Bătrânilor este principala cale 
de comunicare cu reprezentaţii co
munităţilor gazdă din taşca, Chiş
cădaga şi Fieni. Programul a înce
put în 2011 şi a avut ca rezultat cre
area unui grup de iniţiativă în fiecare 
dintre aceste comunităţi. Membrii 
grupurilor sunt lideri de opinie locali 
(formali şi informali), printre care 
se află adesea primarii, preoţii sau 
profesorii. obiectivul programului 
este de a identifica, de a raporta, de 
a monitoriza şi mai ales de a rezolva 
orice problemă pe plan local.

Principalele probleme care au 
fost ridicate în decursul acestor 
discuţii au fost legate de bunăs
tarea comunităţilor gazdă, de 
biodiversitate, de securitate şi 
sănătate în muncă. după identifi
carea problemelor, realizăm peri
odic evaluări de risc (Community 
impact Research) şi analize 
detaliate ale lanţului valoric, din 
care rezultă o serie de potenţiale 
riscuri pentru compania noastră:

StakeholderS riScuri şi probleme legate 
de SuStenabilitate măSuri ÎntreprinSe

comunităţi

Adversitatea unor lideri informali de 
opinie din comunitate. 

Newsletter distribuit în comunitate. 

Corupţie la nivelul administraţiei 
locale şi regionale. 

training regulat cu angajaţii noştri.  
Întărirea politicilor anticorupţie din 
cadrul companiei.

angajator

Probleme legate de sănătate şi 
securitate în muncă.

Revizuirea sistematică a procedurilor 
SSM şi promovarea sistematică a 
beneficiilor şi a importanţei SSM 
prin campanii de comunicare 
internă (postere, săptămâna SSM, 
concursuri). 
training regulat cu angajaţii noştri.
toleranţă zero în relaţia cu incidentele 
generate de factori externi.  

Atragerea de angajaţi bine pregătiți 
profesional.

Programe de training vocaţional.  

mediu 

depăşirea limitelor admise de dioxid 
de carbon. 

Prioritizarea investiţiilor direcţionate 
către protecţia mediului.  
investiţii în cercetare şi dezvoltare 
(R&d)  

Accidente cu impact asupra mediului 
(explozii, scurgeri accidentale de 
combustibili etc). 

impunerea unui set strict de reguli 
privind siguranţa utilajelor noastre 
şi ale colaboratorilor, precum şi 
monitorizarea constantă a acestora.   

lanțul de 
furnizori

Lipsă de conformare în respectarea 
regulilor privind protecţia mediului 
şi a performanţei calitative a 
combustibililor alternativi furnizaţi 
companiei. 

o mai bună cercetare de piaţă; 
selecţia mai strictă de furnizori. 

Furnizorii de servicii de transport 
nu îndeplinesc toate regulile de 
siguranţă prevăzute în contracte.  

toleranţă zero pentru lipsurile de 
conformare depistate. Penalităţi 
pentru nerespectarea contractelor. o 
mai bună selecţie a furnizorilor.  



http://www.wbcsdcement.org/ 

Asociaţia de 
Standardizare 
din România 
(ASR)
http://www.
iso.org/iso/
about/iso_
members/iso_
member_body.
htm?member_
id=2058
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Iniţiative pe care 
le susţinem

Afilieri 
Inițiativa pentru 
sustenabilitate în 
industria cimentului 
(Cement Sustainability 
Initiative - CSI) lansată 
de Consiliul Mondial 
pentru Dezvoltare 
Durabilă (World Business 
Council for Sustainable 
Development - WBCSD).

Asociaţia Europeană a 
Cimentului (CEMBUREAU)
http://www.cembureau.be/

Camera de Comerţ 
Româno Germană 
(AHK) – România
http://rumaenien.
ahk.de/ro/

Patronatul Producătorilor 
de Ciment şi a altor 
Produse Minerale pentru 
Construcţii din România 
(CIROM) – Romania
http://www.cirom.ro/

Confederaţia Patronală 
din Industrie, Agricultură, 
Construcţii şi Servicii din 
România (CONPIROM)
http://www.conpirom.
ro/despre-conpirom.php

Consiliul Investitorilor 
Străini (FIC) – România 

http://www.fic.ro/

Camera de 
Comerţ Româno 

Americană 
(AmCham 
Romania)

http://www.
amcham.ro/

Camera de 
Comerţ şi 

Industrie a 
României  

http:// 
www.ccir.ro/

GS1 ROMÂNIA 
http://www.gs1.

org/
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Angajaţii sunt cel 
mai valoros activ 
al nostru, dar şi 
cel mai important 
avantaj compe
titiv.

Oamenii 
noștri
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Carpatcement Holding S.A. a lu
crat în 2012 cu 745 de angajaţi, iar în 
2013 numărul acestora a fost de 725. 

Angajați în 
2012 şi 2013

Angajați în 
2012 şi 2013

Distribuţia  
managementului,  
pe sexe

Numărul de angajaţi în funcţie de 
segmentul de vârstă şi de sex (2012)

Numărul de angajaţi în funcţie de 
segmentul de vârstă şi de sex (2013)

Distribuţia geografică a 
angajaţilor, pe sexe: 

de oameni lucrează 
la sediul central din 
Bucureşti

de oameni lucrează 
la la fabrica de 
ciment din Fieni

de oameni lucrează 
la la fabrica de 
ciment taşca

de oameni lucrează 
la la fabrica de 
ciment  Chişcădaga

57
245
210
213

26%
femei

26%
femei

74%
bărbați

74%
bărbați 0,9% / 0,85%

bărbați / femei < 20 ani
0,9% / 0,85%

bărbați / femei  2029 ani
0,8% / 0,7%

bărbați / femei > 60 ani

11% / 16%
bărbați / femei  3039 ani

10% / 13%
bărbați / femei  3039 ani

41% / 41%
bărbați / femei  4049 ani

40% / 42%
bărbați / femei  4049 ani

49% / 46%
bărbați / femei  4049 ani

46% / 40%
bărbați / femei  4049 ani

552

45 59

193

200 154

538

54

29

187

156 28

În fiecare fabrică de ciment este un specialist în 
resurse umane, a cărui responsabilitate este de 
a administra resursa umană angajată local. În 
fiecare fabrică există câte un sindicat. directorul 
de resurse umane coordonează toată activitatea 
de profil şi raportează directorului general. 

direcția de resurse umane a implementat 
ghiduri, politici şi proceduri (atât generale, 
cât şi operaţionale) care acoperă principalele 
aspecte legate de angajați, cum ar fi beneficiile 
acordate acestora (dispozitive mobile, maşini 
de companie, calculatoare etc), cheltuielile de 
deplasare, procesele de recrutare, instruirea 
angajaţilor sau protecţia datelor cu caracter 
personal.

 2012 2013
angajaţi bărbaţi femei bărbaţi femei
full time 551 193 537 187
part time 1 0 1 0
angajaţi temporar 5 3 5 5
Voluntari 0 0 0 0
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2012 2013

Fieni taşca Cişcădaga Bucureşti

0,9% / 0,85%
bărbați / femei < 20 ani

0,9% / 0,85%
bărbați / femei  2029 ani

0,8% / 0,7%
bărbați / femei > 60 ani

100%
din angajaţii Carpatcement sunt români
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Noii angajaţi, în funcţie de 
vârstă şi sex (2012)

Noii angajaţi, în funcţie de 
distribuţia geografică (2012)

Noii angajaţi, în funcţie de 
vârstă şi sex (2013)

Rata de înlocuire a 
angajaţilor

Training şi dezvoltarea 
angajaţilor

Număr de ore de 
instruire per angajat

Număr de ore de 
instruire, în funcţie de 
poziţia angajatului

Noii angajaţi, în funcţie de 
distribuţia geografică (2013)

> 60 ani > 60 ani

5059 ani 5059 ani

4049 ani 4049 ani

3039 ani 3039 ani

2029 ani

2012 2013

2029 ani

<20 ani <20 ani

0 0

0

1
1

1

1
2

2/2
3/35

0

3
Bucureşti

1
Bucureşti 1

Chişcădaga

111 5,84 2,60

1,89

1,88

1,30

437

327

645

306 5,56

113 5,95

248 4,51

Management Nonmanagement 
(operațional)

În 2012, rata de înlocuire a 
angajaţilor a fost de 1,27% pentru 
bărbaţi şi 1,04% pentru femei. În 
2013, procentul înlocuirilor a fost 
de 1,49% pentru bărbaţi şi 2,14% 
pentru femei.

orele de instruire acordate angajaţilor noştri 
au crescut în 2013 în termen absolut, dar a 
crescut semnificativ şi numărul de ore de 
pregătire destinat personalului operaţional. 

toţi angajaţii noştri (100%) au primit o 
evaluare completă a performanţei, precum 
şi un plan de dezvoltare a carierei.

În elaborarea planului anual de training, 
luăm în calcul nevoile angajaţilor, pe care 
le identificăm sistematic în urma evaluării 
performanței acestora. Pentru a ne asigura 
de calitatea şi de eficacitatea acestui 
proces, ne consultăm şi cu sindicatele.

5
taşca

3
taşca

6
Fieni

2
Fieni

32%
creşterea numărului de ore de 
instruire destinate angajaţilor în 

2013 faţă de 20127

2

8

4

912

32



Cursurile de instruire 
pot fi livrate de traineri 
interni sau externi. An
gajaţii noştri au acces 
gratuit şi la o serie de 
cursuri online pe plat
forma de elearning a 
HeidelbergCement.
Programele de training 
includ dezvoltarea a 
diverse competenţe, 
dar principalele arii pe 
care ne concentrăm în 
alegerea şi distribuţia 
orelor de pregătire 
sunt: 

competenţele personale 
(limba engleză, abilități de 
negociere, de comunicare 
şi de prezentare, luarea 
deciziilor etc), 

competenţele 
de management 
(managementul 
proiectelor, 
managementul echipei, 
managementul schimbării 
etc.),

competenţele 
profesionale şi cunoştințe 
tehnice specifice (analize 
de laborator specifice 
combustibililor alternativi, 
curs de finanţe pentru 
nonfinanțişti, utilizarea 
aditivilor în industria 
cimentului, progamare it, 
mentenanţa fabricilor de 
ciment, procese chimice 
în obținerea clincherului 
etc).

toţi angajaţii noştri, indiferent de forma de angajare (permanentă/temporară) sau de 
tipul de contract (cu normă întreagă sau parțială) primesc:

tichete de masă,

transport gratuit la şi de la fabrică,

Ajutor pentru naşterea copilului,

Ajutor de deces,

Cadouri de Crăciun pentru toţi copiii angajaţilor, cu vârsta sub 18 ani,

Bonus cu ocazia zilei Copilului (pentru toţi angajaţii care au copii cu vârsta sub 18 ani),

Bonus cu ocazia zilei Femeii (pentru angajaţii de sex feminin),

Evenimente de ziua Cimentistului. 

Carpatcement a investit 6.238.503,8 lei 
în anul 2012 şi 5.109.348,5 în anul 2013 
pentru bunăstarea angajaţilor săi.
Angajaţii cu program normal sau parţial 
care au peste 1 an de experienţă în com
panie primesc reduceri pentru tichetele 
de vacanță.  
Angajaţii cu normă întreagă sau parţială 
care lucrează de cel puţin trei ani în ca
drul societății au dreptul la plăţi compen
satorii în cazul restructurărilor, contribuţii 
pentru planurile de pensii, iar un bonus 

special pentru vechimea în societate este 
destinat celor care împlinesc 25 de ani de 
activitate în cadrul companiei. 
În 2012, doi angajaţi (ambii de sex femi
nin) au revenit la serviciu după concediul 
de creştere a copilului şi alţi doi angajaţi 
(unul de sex masculin şi altul de sex fe
minin) au părăsit compania. În 2013, doi 
angajaţi (ambii de sex feminin) au solicitat 
concediu pentru creşterea copilului, iar 
revenirea acestora în companie a avut loc 
în 2014.

În cazul concedierilor cauzate de schim
bări operaţionale, angajaţii sunt notificaţi 
în avans cu 20 de zile lucrătoare în legă
tură cu încetarea contractului individual 
de muncă.   În această perioadă, ei pot 
lipsi 15 zile calendaristice de la serviciu 
pentru a căuta un nou loc de muncă, fără 
nicio consecinţă asupra remunerării sau a 
altor drepturi. 

În cazul programelor de concediere co
lectivă, compania iniţiază consultări cu 
sindicatele cu cel puţin 45 de zile ca
lendaristice înainte de a se lua decizia 
concedierilor. Condiţia de consultare 
a sindicatelor şi de notificare în avans 
este stipulată în Contractul Colectiv de 
Muncă negociat pentru perioada 2012
2014.

Schimbări operaţionale

Beneficii

Securitatea şi sănătatea în mun
că reprezintă o valoare funda
mentală a companiei noastre şi 
o parte integrantă a tuturor acti
vităților de zi cu zi, ținta stabilită 
şi asumată fiind “zERo acciden
te de muncă”.
Măsurile concrete adoptate pen
tru a reduce/elimina riscurile de 
accidentare şi îmbolnăvire profe
sională, cât şi implicarea activă 
a angajaților în identificarea şi 
remedierea deficiențelor apărute 
au contribuit cu succes la creş
terea nivelului de securitate şi 
sănătate la locurile de muncă şi 
la consolidarea culturii organiza
ționale în acest domeniu.

Contractul colectiv de muncă

Acordurile pe care Carpatcement lea 
încheiat cu sindicatele acoperă cele mai 
importante aspecte legate de sănătate 
şi securitate în muncă. Compania are 
trei tipuri de acorduri formale cu sindi
catele:
Contractul Colectiv de Muncă: a fost 
negociat cu reprezentanţii sindicatelor 
în 2012 şi stabileşte tipurile de echipa
ment de protecţie pe care angajatorul 
trebuie să le asigure pentru fiecare 
angajat, precum şi produsele de igienă 
care sunt asigurate angajaţilor.  
Regulamentul intern: a fost elaborat 
în cursul negocierilor cu sindicatele 
şi include reguli de sănătate, igienă şi 

siguranţă, dar şi reguli pentru protecţia 
femeilor însărcinate la locul de muncă. 
documentul acoperă şi modul cum pot 
fi rezolvate revendicările angajaţilor pri
vind sănătatea şi securitatea în muncă.
Planul anual pentru prevenţie şi protec
ţie este analizat şi aprobat periodic de 
Comitetul SSM pentru fiecare fabrică de 
ciment, dar şi pentru sediul central. 
Prevederile din contractul colectiv de 
muncă negociat în 2012 pentru perioa
da 20122014 se referă la toţi angajaţii 
companiei, conform articolului 133, 
paragraful 1, litera A din Legea 62/2011 
privind dialogul social. dreptul angaja
ţilor la negocieri colective este stipulat 
şi în Regulamentul intern, dar şi în con
tractele individuale de muncă.

Securitate și sănătate în muncă
accidente/an

2012 2013
unde

bărbaţi femei bărbaţi femei
număr total de accidente 0 0 1 0 Fabrica Chişcădaga  
număr de accidente care au condus la incapacitate temporară 
de muncă 

0 0 1 0 Fabrica Chişcădaga  

număr de zile lucrătoare cu incapacitate temporară de 
muncă, cauzate de accidente de muncă

0 0 33 0 Fabrica Chişcădaga  

accidente de muncă mortale 0 0 0 0
boli profesionale 0 0 0 0
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Regulamentul intern prevede existenţa mai 
multor căi prin care angajaţii pot aduce suges
tiile sau plângerile lor în atenţia managementu
lui societății. Aceste căi sunt funcţionale, moni
torizate de companie şi includ: 

Cutii pentru sugestii şi reclamaţii,

Contactul direct cu superiorul ierarhic, cu responsabilul 
de comunicare internă (din direcția resurse umane) sau 
cu orice alt membru din echipa de conducere,  

portalul http://www.mysafeworkplace.com,

numărul fără taxă 0800800936. 

În 2012, compania a avut 1 caz de sesizare 
internă, care a fost abordat şi rezolvat. În 2013, 
au existat 2 cazuri de revendicări ale angajaţi
lor, care de asemenea au fost rezolvate.

Mecanisme 
de abordare a 

revendicărilor 
angajaţilor
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Investiţii  
în comunitate
dea lungul anilor, Carpatcement a susţinut 
şi a sponsorizat numeroase acţiuni şi proiec
te ale comunităţilor care găzduiesc fabricile 
de ciment ale grupului. Fie că a oferit ajutor 
umanitar în cazul dezastrelor naturale, fie 
că a promovat sportul şi sănătatea, fie că a 
încurajat turismul şi dezvoltarea locală, Car
patcement a fost mereu prezent în punctele 
vitale ale dezvoltării comunităţilor.  
Carpatcement a introdus Sistemul de mana
gement responsabil din 2010 şi, de atunci, 
toate iniţiativele companiei au urmat direcţii 
şi proceduri uniforme, cu scopul de a maxi
miza efectele implicării, dar şi pentru a obţine 
un impact pozitiv. 
Bugetul total al investiţiilor sociale a fost de 
800.000 de lei în 2012 şi de 1.200.000 lei în 
2013.

45%
Comunităţi locale

40%
Mediu şi educaţie

10%
donaţii

5%
Altele

Cum a fost împărţit 
bugetul pentru investiţii 

sociale în 2012 şi 2013

Întâlnirile comunităţilor locale cu 
membri ai administraţiei locale sau 
centrale au loc sistematic, cu scopul 
de a identifica şi de a rezolva pro
blemele. Cele mai multe proiecte pe 
care leam implementat la nivel local 
au fost inspirate din aceste întâlniri, 
iar cele mai importante dintre acestea 
sunt « Acces la educaţie », « tinerii 
gardieni ai mediului » sau « ora de 
voluntariat ». Apropierea de comuni
tăţi şi înţelegerea nevoilor acestora 
au dus la crearea unor parteneriate 
între licee şi fabricile de ciment, cu 
scopul de a asigura dezvoltarea pro
fesională a viitorilor tehnicieni sau 
specialişti în protecţia mediului.

Proiectele cheie în care ne-am 
implicat cu investiţii sociale 
prin intermediul Fundației 
Galei Societății Civile

Alte proiecte sociale importante

Premiile profesionale 
Carpatcement 2012/2013

Competiţie organizată pentru 
studenţii din anul patru de la cele mai 
importante facultăţi de construcţii din 
cadrul universităţilor din timişoara, 
Bucureşti, iaşi, Braşov şi Cluj; 

Peste 300 participanţi în 2012 şi în 
2013; 

Peste 85.000 de lei premii în bani 
pentru câştigători.

Reabilitarea 
şcolii 
gimnaziale 
„Vasile Mitru” 
din Taşca

Suport financiar 
care a acoperit 
întreaga investiţie;

investiţie de peste 
72.000 de lei.

Criza încălzirii 
şcolilor din 
Târgovişte 

donaţie către Crucea 
Roşie, reprezentanţa 
dâmboviţa, pentru achiziţia 
a peste 200 de aeroterme, 
care au fost instalate în 17 
şcoli şi licee;

investiţie în valoare de 
100.000 de lei.

Inundaţiile din 
judeţul Galaţi, 
septembrie 2013  

Am donat, prin 
intermediul Crucea Roşie, 
reprezentanţa dâmboviţa, 
45 de tone de ciment 
pentru reconstrucţia 
caselor din satele Cuca şi 
Slobozia Conachi, care au 
fost distruse de inundaţii.

deşi nu am făcut investiţii 
directe în îmbunătăţirea 
infrastructurii din comuni
tăţile noastre, am avut o 
contribuţie semnificativă 
la calitatea vieţii, dar şi a 
infrastructurii locale, prin 
donaţii şi sponsorizări con
stând în ciment şi calcar. 
În 2012, Carpatcement 
a donat la nivelul celor 
trei fabrici ale sale peste 
562,28 de tone de ciment 

şi 2.583,62 tone de calcar. 
Peste 50% din acestea au 
ajutat la construcţia infras
tructurii locale şi a reabili
tării unor clădiri de impor
tanţă majoră pentru comu
nităţi precum şcoli, spitale 
sau biserici. În 2013, peste 
50% din totalul de 892,26 
tone de ciment şi din  
4.706,64 tone de calcar 
au fost direcţionate către 
autorităţile locale.

când cât (lei) cauză

ianuarie 2012 76.500 Acces la Educaţie

ianuarie 2012 63.750 Grupuri consultative

februarie 2013 81.000 Acces la Educaţie

februarie 2013 67.500 Grupuri consultative

februarie 2013 49.500 Grupuri consultative cu jurnalişti
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73.116.654 lei
valoarea afacerilor generate furnizorilor străini

Lanţul  
de furnizori

Carpatcement se confruntă cu riscuri 
mari privind responsabilitatea în fiecare zi, 
dat fiind că lanţul de furnizori al compani
ei este imens: în 2012, compania a lucrat 
cu 1.238 furnizori, iar în 2013 cu 1.289. 
Să ţii riscurile sub control întrun mod 
eficient, dar totodată discret este o res
ponsabilitate care necesită o experienţă 
complexă şi un excelent management al 
riscului. din 2005, am implementat Siste
mul integrat de management calitate, me
diu, sănătate şi securitate ocupaţională, 
care are aplicabilitate pentru toate ope
raţiunile noastre şi care ne oferă garanţia 
acestora. Politica de calitate a produselor 
noastre, modul cum le poziţionăm în piaţă 
sau strategia de marketing şi comunicare 
fac parte din cadrul trasat de Sistemeul 
integrat de Management. 
toate condiţiile contractuale cu furnizorii 
de servicii includ termeni şi condiţii legate 
de responsabilitatea socială, inclusiv cele 
legate de protecţia drepturilor omului. 
toate operaţiunile noastre sunt analiza
te din perspectiva drepturilor omului şi 
evaluate în funcţie de impactul pe care 
îl au asupra oamenilor, comunităţilor şi 
afacerilor.  Furnizorii trebuie să respecte, 
la rândul lor, dreptul angajaţilor la negoci
erea colectivă şi la libertatea de asociere. 
Pentru a ne asigura de calitatea serviciilor 
pe care le oferim, folosim un sistem de 
screening al respectării drepturilor omului, 
prin care trec toţi furnizorii (doar pentru 
furnizorii de servicii) sau contractorii noştri 
importanţi înainte de a deveni partenerii 
noştri.

Carpatcement sprijină 
economia locală şi angajaţii 
români prin susţinerea activă 
a parteneriatelor cu furnizori 
din România. În 2012, Car
patcement a lucrat cu 1.109 
furnizori locali, dintrun total 
de 1.238. În 2013, numărul 
companiilor locale în rândul 
furnizorilor noştri a ajuns la 
1.159 din 1.289 de parteneri 
activi. 

Lanţul de 
furnizori 

locali

74%
din cheltuielile totale ale Carpatcement în 

2012 au mers către furnizori locali

89%
din furnizorii Carpatcement  

sunt companii locale

88,8%
din cheltuielile totale ale Carpatcement în 

2013 au mers către furnizori locali

570.079.854 lei
valoarea afacerilor create pentru întreg lanţul de furnizori ai 

Carpatcement în 2012

581.862.901  lei
valoarea afacerilor create pentru întreg lanţul de furnizori ai 

Carpatcement în 2013

422.631.967 lei
valoarea afacerilor generate furnizorilor români

147.447.887 lei
valoarea afacerilor generate furnizorilor străini

508.746.257  lei
valoarea afacerilor generate furnizorilor români



Priorităţile noastre sunt protecţia 
mediului şi educaţia, iar acestea 
sunt urmate, atunci când este 
cazul, de intervenţii punctuale 
în alte domenii. Grija pentru 
materialele pe care le folosim în 
procesele de producţie, folosirea 
combustibililor alternativi, eficienţa 
energetică, dar şi reducerea 
consumului de apă sau a 
emisiilor reprezintă modul în care 
Carpatcement alege să respecte 
şi să protejeze mediul.

Mediu
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Materiale folosite, 
emisii și deșeuri

Materiile prime pe care le 
folosim, grupate în funcție de 
greutate sau/şi volum

Consumul de 
combustibil

Reducerea consumului 
de energie

Consumul de 
energie

Combustibilii alternativi şi materiile 
prime alternative folosite în proce
sele de producţie au ajuns la 14% în 
2012 şi la 13% în 2013. Căutarea de 
resurse alternative şi integrarea lor în 
procesul de producţie face parte din 
iniţiativa noastră de refolosi şi valori
fica deşeurile din alte industrii.
Ambalajele noastre au fost valorifica
te material şi energetic în proporție 
de aproximativ 60%, iar în ceea ce 
priveşte paleții de lemn, îi reparăm 
pe cei care se întorc la noi deteri
orați, şi facem eforturi să creştem 
numărul de cicluri de utilizare.

4.541.890

55.729

113.343

3.797.818

313.042

1.956.258

34.507

1.537.772
1.393.346

2629.969

34.965

2.257.721

268.394

3.909.047

157.592

114.990

2.200 2.018

8.263 12.385

4.586 3.580

608.539

1.393.470

2012

2012
2012

2012

Materii prime  
(inclusiv combustibil)

Combustibil (GJ)

Gaz (GJ) Cărbune (GJ)

Electric (MWh)

Cocs de petrol (GJ)

Încălzire (GJ)

Combustibili alternativi 
(GJ)

Alte materiale

Electricitate (MWh)

Ambalaje

Combustibil alternativ

2013

2013
2013

2013

unitate de măsură 
pentru combustibilii 
alternativi (GJ – 
giga jouli)

unitate de măsură 
pentru combustibilii 
alternativi (GJ – 
giga jouli)

11.448.543,22 lei
suma alocată de Carpatcement pentru 

o serie de investiţii care au dus la reduceri 
semnificative ale consumului de energie şi 
de combustibili. investiţiile au fost direcţio
nate în implementarea unor măsuri care au 
dus la:

 Folosirea aerului în exces de la cuptorul 
de clincher pentru uscarea zgurii; 

 Reducerea consumului specific total 
de energie electrică prin optimizarea 
funcționării parametrilor instalației de 
măcinare ciment; 

 utilizarea prafului de electrofiltru ca 
adaos la măcinarea cimentului; 

 Ridicarea factorului de putere la 
valoarea neutrală în anumite posturi de 
transformare prin conectarea la bare şi 
trecerea în reglaj automat a bateriilor de 
condensatoare existente; 

 Scăderea consumului de combustibili 
prin creşterea cantităţii de materiale 
şi umplerea cuptoarelor de clincher 
(producţie de 3.250 tone/zi);

 Îmbunătăţirea operării cuptoarelor de 
clincher;

 Folosirea combustibililor alternativi 
în procesul de ardere în cuptoarele de 
clincher.

brute alternative

materii prime calcar, marnă, 
argilă, gips.

cenuşă de pirită, nisip de 
turnătorie, zgură de furnal.

combustibilii 
fosili

carbune, cocs 
de petrol

cauciucuri uzate, deşeuri 
lemnoase, deşeuri petroliere, 
materiale plastice, folii, carton, 
hârtie, lemn şi textile.

Altele cărămizi şi betoane refractare (înzidire cuptor) şi 
alte materiale pentru măcinare. 
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Emisii Consumul 
de apăCarpatcement a derulat iniţiative 

importante pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. În 
2012 şi 2013, am obţinut o reducere 
a gazelor cu efect de seră de 
434.395 tone, respectiv de 424.080 
tone, printro strategie de măsuri 
care să protejeze mediul, dintre care 
putem enumera: 

producţia de ciment cu adaosuri 
de cenuşă de termocentrală sau 
zgură, care ne ajută să folosim 
mai puţine materii prime naturale 
neregenerabile;

folosirea biomasei şi a altor 
combustibili alternativi preparaţi 
din deşeuri industriale şi menajere 
sortate;

reducerea costurilor de călătorii de 
business şi folosirea tot mai extinsă 
a teleconferinţelor.

Emisii directe de gaze cu 
efect de seră (T)

Emisii indirecte de gaze cu 
efect de seră (T)

Limitarea emisiilor

Consumul de apă Ape reciclate şi reutilizate

1.731.764

866

89,71

375.090
1.133.031

2.295,81

757.940
1.950.764

1.870,62

823.760 2.058.888

1.532.293

745

111,6

353.160 1.176.920

2012

2012

2012

2012 2012

Emisii directe

Emisii indirecte

oxizi de sulf (Sox)

Ape de suprafaţă (inclu
siv mlaştini, râuri, lacuri, 

oceane)

Extragerea apei are efecte minime asupra surselor.

totalul volumelor de apă 
reutilizate (metri cubi)

oxizi de azot (Sox)

Ape extrase totalul volumelor de apă 
reciclate (metri cubi)

2013

2013

2013

2013 2013

tone / an

Apele reziduale industriale 
din procesul tehnologic, 
provenite în general din ră
cirea utilajelor, nu sunt eva
cuate înainte de a fi epurate 
în decan toare, conform 
legislației. Apele uzate me
najere trec, de asemenea, 
printrun tratament prelimi
nar înainte de deversare. 
Atât apele reziduale indus
triale, cât şi apele uzate 
menajere sunt deversate, 
după tratament, în apele de 
suprafaţă sau în sistemele 
de canalizare.

Scopul 
folosirii 
apei/tip

calitate 2012 2013
emisiile 
maxime 
permise

industrial și 
domestic

pH 7.2  7.8 6.9  7.2

Materii în suspensie 6.7  21.4 mg/l 4.3  22.3 mg/l 60mg/l

Substanţe extractibile 0.9  12.4 mg/l 0.8  8.9 mg/l 20 mg/l

Reziduu filtrat 276  509 mg/l 281 – 383 mg/l 2,000 mg/l
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Strategia noastră de 
protecţie a mediului
Producţia de ciment este o activitate 
cu impact semnificativ asupra me
diului. Activăm întro industrie mare 
consumatoare de energie, dar şi de 
materii prime neregenerabile şi de 
combustibili. 
Cea mai importantă contribuţie pe care 
o avem la protejarea mediului este fo
losirea mai multor tipuri de deşeuri mu
nicipale şi industriale sortate pe care le 
transformăm în materii prime alternati
ve sau în combustibili alternativi. 
dincolo de impactul pozitiv al unei 
cantităţi mai reduse de materii prime 
neregenerabile în procesul de produc
ţie, această iniţiativă contribuie şi la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră. 
Procesarea controlată a de şeurilor 
este un serviciu pe care îl fa cem so
cietăţii. dacă nu am reuşi să reutilizăm 
aceste deşeuri, acestea ar rămâne în 
natură, la marginea oraşelor sau în 

zone dezindustrializate, contaminând 
solul şi reducând şansa la un viitor 
curat.   
În fiecare din anii 2012 şi 2013, în fa
bricile Carpatcement au fost incinera
te în jur de 85.000 de tone de deşeuri, 
cea mai mare parte dintre acestea 
fiind anvelope uzate, amestecuri de 
plastic, hârtie, lemn, textile, dar şi de
şeuri industriale sau deşeuri menajere 
sortate, în acest fel reuşind să redu
cem arderea cărbunelui, a petrolului 
sau a altor resurse neregenerabile.  
Combustibilii alternativi formează doar 
o latură a modului cum ne folosim de 
deşeuri pentru a ne creşte eficienţa şi 
pentru a ne lăsa amprenta în salvarea 
mediului. Folosim o serie de deşeuri 
sau refolosim produse din alte indus
trii şi în procesele de producţie, pentru 
a înlocui o serie de materii prime nere
generabile. În 2012 şi în 2013 am folo
sit în jur de 500.000 de tone de materii 

prime alternative, dintre care cele mai 
importante sunt cenuşa de pirită, nisi
pul de turnătorie sau zgura de furnal. 
Emisiile sunt o altă preocupare im
portantă a Carpatcement, mai ales 
în contextul în care putem interveni 
în puţine feluri pentru a micşora emi
siile de dioxid de carbon (60% din 
emisiile de dioxid de carbon sunt in
erente, deoarece în cursul procesării 
calcarului are loc o reacţie chimică 
numită “decarbonatare” care elibe
rează Co2 conţinut de calcar). Alte  
emisii cu care industria cimentului 
se confrunta altădată au fost reduse 
semnificativ (emisiile de praf ale celor 
trei fabrici au fost reduse cu 99,99% 
faţă de anul 1990) prin instalarea de 
echipamente performante, dar şi prin 
monitorizarea continuă a factorilor 
poluatori şi prin îmbunătăţirea conti
nuă a operaţiunilor de la cuptoarele 
de clincher.

 Materiile prime sunt cel mai adesea 
transportate pe calea ferată şi pe benzi 
transportoare din motive logistice. Am 

externalizat transportul cimentului, iar 
personalul din punctele de producţie 
este transportat cu companii auto

rizate din domeniu. Astfel am redus 
impactul pe care flota internă îl are 
asupra mediului.

Transportul produselor, al 
materialelor şi al oamenilor

2012 2013

tipuri de deșeuri greutate (t) metoda de eliminare

nepericuloase 944.2 1,280.7 valorificate

periculoase 59.7 160.3 valorificate

nepericuloase 407.6 373.2 eliminate

Deșeuri
Misiunea noastră este să transformăm în combustibili
alternativi cât mai multe deşeuri

2012 2013

activităţi de protecţie a 
mediului

investiţie
(lei)

beneficiu
(lei)  

investiţie
(lei)

beneficiu
(lei)  

tratarea emisiilor, eliminarea 
deșeurilor, costuri de 
remediere. 

10,056,000 4,019,000 12,665,000 2,551,000costuri de prevenţie și de 
management al mediului, 
incluzând investiţiile de 
mediu.

an // unitate 
măsură

dimensiunea 
flotei 

corporate

distanţa 
efectuată 

2012 61 2.000.000 km

2013 62 2.043.000 km
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40 de hectare la 
limita Parcului 
Naţional Cheile 
Bicazului  
Hăşmaş (cod 
localizare sit 
RoSCi0027).

25 de hectare la 
limita Munţilor 
Bucegi (cod 
localizare sit  
RoSCi0013). 

25 de hectare 
în imediata 
apropiere a 
zonei protejate   
Măgurile Băiţei 
(cod localizare 
sit RoSCi0110).

Cariera de 
calcar din 
satul Băiţa 
Crăciuneşti, 
judeţul 
Hunedoara

Cariera 
de calcar 
Lespezi, 
judeţul 
dâmboviţa. 

Cariera de 
calcar din 
satul Bicazul 
Ardelean, 
judeţul 
Neamţ.

băiţa  
crăciunești

bicaz 
chei

lespezi

Biodiversitatea
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Carpatcement deţine 
cariere de calcar, iar multe 
dintre acestea sunt localizate 
în zonele limitrofe ariilor pro
tejate sau în zone cu valoare 
crescută a biodiversităţii. 
operaţiunile noastre se inter
sectează cu 3 cursuri de apă 
şi 3 habitate; cursurile de apă 
 râul Bicaz, pârâul ialomi
cioara şi pârâul Caian – nu 
au statut protejat.

investigarea amănunțită a carierei Lespezi şi a 
zonei adiacente a condus la identificarea a 134 
de specii de plante, a 12 specii rare endemice 
de orhidee care se dezvoltă fără probleme în 
zona activă a carierei, a 14 specii de coleoptere 
şi lepidoptere, a 14 mamifere  printre care ursul 
(ursus arctos), lupul (Canis lupus) şi a 73 de spe
cii de păsări. dintre acestea, 5 specii au efective 
mai numeroase în carieră decât în zonele limitrofe 
acesteia, nu sunt deranjate de activitățile umane 
şi de utilaje şi beneficiază direct de cariera de 
calcar pentru cuibărit pe stâncile din zonele în 
care sa exploatat calcarul. 
În Cheile Bicazului şi zonele adiacente, pot fi 
găsite specii de orhidee şi flori de colţ, dar şi o 
floare locală, unică, Astragalus pseudopurpureus 
(Cosacii bicăjeni). Vegetaţia bogată din zonă este 
un habitat ideal pentru multe specii de insecte 
(greieri, albine, păianjeni, scarabei), amfibii sau 
mamifere (ursul brun, lupul sau linxul).  

investiţiile Carpatce
ment în reconstruc
ţia zonelor afectate, 
în reîmpădurire şi 
alte activităţi care 
să menţină sau să 
readucă vegetaţia au 
totalizat 133.071 lei.

Strategia Carpatcement 
privind biodiversitatea

Avem în derulare şi în plan ac
ţiuni curente şi viitoare pentru 
a controla impactul pe care in
dustria cimentului îl are asupra 
biodiversităţii.  
Activitățile industriale de exploa
tare a calcarului nu se desfăşoa
ră pe teritoriul ariilor protejate, 
ci în apropierea şi la limita aces
tora. Activitatea de transport a 
calcarului pe benzi pe o porțiu
ne a zonei protejate (la cariera 
Lespezi) are impact minim asu
pra biodiversității din zonă. În 
schimb, exploatarea resurselor 
neregenerabile, precum şi mo
dificarea aspectului peisagistic 
şi afectarea biodiversității repre
zintă impactul pe care carierele 
de calcar îi au asupra mediului 
înconjurător.  
Activitățile de derocare, transport 
şi concasare primară care se 
desfăşoară în perimetrul cariere
lor pot afecta negativ habitatele. 
Cercetările efectuate în carierele 
de calcar pentru international 
Quarry Award Competition (mai 
multe detalii găsiţi pe http://
www.quarrylifeaward.com) au 
arătat însă că în urma exploatării 
se creează zone cu condiții favo
rabile de dezvoltare pentru anu
mite specii (de păsări şi de plan

te mai ales) care proliferează 
în perimetrul exploatărilor.  
Promovarea biodiversității 
este un obiectiv strategic pen
tru grupul nostru şi face parte 
din valorile noastre. Suntem 
mândri de faptul că în compe
tiţia pentru concursul interna
țional de proiecte Quarry Life 
Award, proiectul câştigător 
din România a fost apreciat la 
nivel internațional. http://www.
quarrylifeaward.com/
Pentru minimizarea impactului 
legat de transformarea habita
tului, compania ia măsuri obli
gatorii, dar şi voluntare.  
măsuri obligatorii: Planificăm 
şi aplicăm activități pentru re
facerea mediului din carierele 
în exploatare,  pe baza Ghidu
lui de reabilitare a carierelor de 
calcar (WBCSd din decembrie 
2011) şi a ghidului elaborat de 
Grupul HeidelbergCement, 

„Promovarea biodiversităţii la siturile 
HeidelbergCement”. Planurile privind 
refacerea mediului sunt întocmite de 
persoane juridice atestate de Agenția 
Națională pentru Resurse Minerale, iar 
în baza acestora sunt calculate garanți
ile de mediu.
măsuri voluntare:  Realizăm cercetări 
susţinute în perimetrele de explorare 
pentru identificarea habitatelor, a florei 
şi a faunei. obiectivul acestor cercetări 
este întocmirea Planurilor de Mana
gement a Biodiversității şi identificare 
a celor mai bune practici de manage
ment. dintre obiectivele strategice ale 
HeidelbergCement fac parte promo
varea şi conservarea biodiversității în 
perimetrele de extracție a mineralelor, 
fiind prima companie din industria 
cimentului care a definit un ghid de 
promovare a biodiversității pentru acti
vitățile de extragere a mineralelor.  

La nivelul grupului HeidelbergCement, 
țintele strategice pentru 2020 includ o 
serie de măsuri importante legate de 
viitorul exploatării.

măsură solicitată la nivel de 
grup

calendarul carpatcement

toate carierele care fac parte din 
grup să aibă planuri de refacere 
a mediului.

toate carierele Carpatcement 
îndeplinesc deja această cerinţă.

zonele de exploatare active aflate 
pe teritoriul sau în vecinătatea 
ariilor desemnate ca având înaltă 
valoare a biodiversității să aibă 
implementate Planuri de Mana
gement a Biodiversității (PMB) şi 
să pună în practică monitorizarea 
biodiversității.

În cazul carierelor Lespezi şi 
Bicaz Chei, planurile de mana
gement al biodiversităţii au fost 
deja pregătite. Avem în lucru 
planul pentru cariera de la Băiţa 
Crăciuneşti.

Studiu  
de caz



Despre raport
Vam prezentat cel deal doilea raport de sustenabilitate al Carpatcement Holding S.A.. Este un 
raport care vorbeşte despre promisiunea noastră de a ne dezvolta sustenabil şi despre deschide
rea noastră de a comunica eficient cu stakeholderii cu privire la înţelegerea rolului pe care îl avem 
în societate, despre obligaţiile pe care ni leam asumat şi despre modul cum am progresat în apli
carea strategiei noastre de sustenabilitate. 

Raportul de sustenabilitate a prezentat o imagine de ansamblu echilibrată a activităţilor sociale, 
economice şi de mediu care au avut loc în perioada 20122013 în toate fabricile şi operaţiunile 
Carpatcement Holding SA.  

Neam asumat faptul că drumul pe care lam ales, cel al responsabilităţii şi al sustenabilităţii, este 
unul lung, pe care nu îl putem face singuri: avem nevoie să fim însoţiţi de toţi angajaţii şi de toți 
stakeholderii noştri. Am pornit pe acest drum de doar câţiva ani şi deja am întâlnit provocări mari, 
pe care însă leam depăşit cu ajutorul stakeholderilor noştri interni şi externi, fără de care ţintele 
noastre de sustenabilitate nu ar fi fost atinse. Mergem pe un drum luminat de cadrul general, dar 
şi de ghidarea grupului HeidelbergCement, care nea ajutat să identificăm cele mai importante 
direcţii şi măsuri la care putem lucra pentru a ne creşte impactul în societate: angajaţii noştri, co
munităţile gazdă, practicile în relaţia cu furnizorii şi protecţia performantă a mediului.  

Recunoaştem că mai avem încă de lucru în ceea ce priveşte modul cum analizăm şi cum facem 
publice datele legate de responsabilitate. Lucrăm însă intens la îmbunătăţirea mecanismelor 
interne privind diseminarea performanţelor legate de sustenabilitate. deocamdată, nu verificăm 
extern rapoartele noastre de sustenabilitate. Raportul nostru anterior, care a acoperit anii 2010
2011, nu a fost subiectul niciunei solicitări de reformulare sau de  reinterpretare a informaţiilor.  

În realizarea acestui raport, am urmat principiile Global Reporting initiative (GRi) – GR3, pe care 
leam folosit ca bază de raportare şi pe care leam îmbogăţit cu datele noastre şi cu informaţii 
adiţionale legate de performanţele noastre. Raportul nostru anterior (20102011) este bazat pe 
cerinţele şi principiile GRi G3.1. declarăm că acest raport de sustenabilitate  care acoperă perioa
da 20122013 respectă cerinţele GRi G3.1 Guidelines, la Application Level B.

Pentru elaborarea raportului sa constituit o echipă de lucru formată din directorii şi şefii de de
partamente din cadrul companiei şi consultanți externi. după o serie de consultări, sa stabilit 
conținutul raportului, care cuprinde informații de la fiecare departament obținute în urma unei 
evaluări exhaustive a activității desfăşurate în România de către compania Carpatcement Holding 
S.A.

Prezentul raport a fost întocmit de echipa de lucru formată din: 
Sorin trifa, director financiar; 
Eliza udoi, director resurse umane; 
Gabriela Niculae, şef departament protecția mediului; 
dorina Mîrza, şef departament calitate; 
Bogdan Arnăutu, şef departament comunicare.

iNdEX GRi  G3

informaţii standard Pg. Capitol
1. Elemente de strategie şi analiză
1.1 declaraţia celui mai înalt for de management din companie despre relevanţa sustenabilităţii în strategia de dezvoltare a 

organizaţiei. 
4 Mesajul Preşedintelui

1.2 descrierea principalelor linii de strategie în privinţa sustenabilităţii, riscurile şi oportunităţile care derivă din acestea.   4, 22, 
38

Mesajul Preşedintelui
Relaţii cu Stakeholderii
Lanţul de furnizori

2. Profilul organizaţiei
2.1 Numele organizaţiei 8 Grupul HeidelbergCement  

2.2 Cele mai importante branduri, produse şi servicii. 8 Grupul HeidelbergCement  

2.3 Structura operaţională a companiei, incluzând principalele divizii, companiile member, subsidiarele şi participările în structuri 
de tip joint venture. 

8, 16 Grupul HeidelbergCement  
Guvernare corporativă, Etică şi 
Sustenabilitate 

2.4 Adresa headquarterului companiei. Coperta 4
2.5 Numărul de ţări în care operează grupul şi numele ţărilor relevante pentru respectarea principiilor de sustenabilitate 

prezentate în raport.  
8 Grupul HeidelbergCement  

2.6 Forma de organizare şi acţionarii companiei. 8 Grupul HeidelbergCement  
2.7 Pieţele deservite de produsele şi serviciile companiei (incluzând detalii despre dispunerea geografică, sectoarele deservite şi 

numărul de clienţi/beneficiari). 
8 Grupul HeidelbergCement  

2.8 Scala de raportare a organizaţiei. 8, 14, 
28

Grupul HeidelbergCement  
Performanţă economică
oamenii noştri

2.9 Schimbări semnificative care au avut loc în dimensiunea, structura sau acţionariatul companiei în perioada analizată.  16 Guvernare corporativă, Etică şi 
Sustenabilitate

2.10 Premii primite în perioada analizată. 48 Biodiversitate
3. Parametri de raportare
3.1 Perioada de raportare (anul calendar/fiscal) pentru informaţiile din raport. 52 despre raport
3.2 data celui mai recent raport anterior (dacă este cazul).  52 despre raport
3.3 Ritmul de raportare (anual, bianual, etc.) 52 despre raport
3.4 Adresa de contact pentru întrebări privind raportul sau conţinutul său.  24 Coperta 4,

“Sfatul Bătrânilor”
3.5 Modul de stabilire a conţinutului raportului. 52 despre raport
3.6 Limitările avute în livrarea conţinutului pentru raport. 52 despre raport
3.7 Specificări ale limitărilor avute în livrarea conţinutului pentru raport.  52 despre raport
3.8 Raportarea asociaţiilor în participaţiune, a filialelor, a facilităţilor închiriate, a operaţiunilor externalizate şi alte entităţilor care 

pot afecta în mod semnificativ rezultatele comparării cu raportări anterioare.  
52 despre raport

3.9 tehnici de măsurare şi baze de calcul. 52 despre raport
3.10 Explicaţii referitoare la efectul schimbării unor informaţii prezentate în rapoartele anterioare şi motivele care au cauzat 

aceste schimbări.  
52 despre raport

3.11 Schimbări semnificative faţă de raportarea anterioară privind scopul, limitările sau metodele cantitative prezentate în acest 
raport. 

52 despre raport

3.12 tabel în care să se poată identifica locul unde sunt dispuse informaţiile standard pentru acest raport. 53 indexul GRi

3.13 Politici şi practici cu privire la susţinerea externă pentru acest raport. 52 despre raport
4. Guvernare, angajamente şi implicare    
4.1 Structura de guvernare corporativă a companiei, incluzând comitetele care raportează direct celui mai înalt for implicat în 

probleme privind sustenabilitatea, cum ar fi stabilirea strategiei şi ansamblul de practici organizaţionale. 
18, 21 Guvernare corporativă

Comitete H&S
4.2 dacă directorul celui mai înalt for de guvernare corporativă este unul dintre directorii executivi (dacă da, care este funcţia sa 

înorganigramă şi motivele pentru care conduce acel for).  
16 Guvernare corporativă

4.3 Pentru organizaţiile care au o structură de conducere unitară, să se indice numărul şi sexul membrilor din cel mai înalt for de 
guvernare corporativă care sunt independenţi sau membri neexecutivi.  

16 Guvernare corporativă

4.4 Mecanisme prin care acţionarii sau angajaţii pot să dea recomandări celui mai înalt for de guvernare corporativă.  35 Guvernare corporativă
Relaţii cu stakeholderii
Mecanisme de abordare a 
revendicărilor

4.5 Legătura dintre plata membrilor forului de guvernare corporativă, senior manageri, executivi şi performanţele organizaţiei.   18 Guvernare corporativă

4.6 Modul cum cel mai înalt for de guvernare corporativă se asigură că nu există conflicte de interese.   20 Etică şi managementul riscului
4.7 Procesul prin care persoanele numite în cel mai înalt for de guvernare corporativă şi a comitetelor aferente îndeplinesc 

cerinţele legate de expertiză, calificări, dar şi orice alte detalii legate de sex sau alţi indicatori de diversitate.  
16 Guvernare corporativă, Etică şi 

Sustenabilitate
4.8 declaraţii interne despre misiune, valori, codul de conduită şi principiile relevante cu performanţa economică, socială şi de 

mediu.
16 Guvernare corporativă, Etică şi 

Sustenabilitate
4.9 Proceduri prin care cel mai înalt for de guvernare corporativă se asigură că identifică şi coordonează corect performanţa 

economică, socială şi de mediu a companiei, precum şi respectarea la standardele agreate international, la codurile de 
conduită şi la principii.  

16 Guvernare corporativă, Etică şi 
Sustenabilitate

4.10 Proceduri prin care cel mai înalt for de guvernare corporativă se poate autoevalua, mai ales în ceea ce priveşte performanţa 
economică, socială şi de mediu a companiei. 

16 Guvernare corporativă, Etică şi 
Sustenabilitate

4.11 dacă şi în ce mod organizaţia ia în calcul abordarea preventivă şi principiile acesteia.  52 despre raport
4.12 iniţiative, principii şi cauze de natură economică, socială sau de mediu dezvoltate extern pe care compania le susţine.  26, 27 iniţiative pe care le susţinem

Afilieri
4.13 Afilieri în cadrul unor asociaţii (cum ar fi calitatea de membru în asociaţii ale industriilor) si/sau participări în cadrul unor 

grupuri de lobby.  
27 Afilieri

4.14 Lista stakeholderilor relevanţi pentru organizaţie.   22 Relaţii cu Stakeholderii
4.15 Modul cum stakeholderii relevanţi pentru organizaşie sunt identificaşi şi selectaţi.  22 Relaţii cu Stakeholderii
4.16 Abordarea stakeholder engagement, incluzând frecvenţa şi tipul de engagement cu fiecare grup relevant.   22, 28 Relaţii cu Stakeholderii  

oamenii noştri
4.17 topicuri cheie şi preocupări care au fost aduse în discuţie în relaţia cu stakeholderii şi modul cum organizaţia a răspuns 

acestora, dar şi îngrijorările privind includerea acestora în raport.  
22 Relaţii cu Stakeholderii



indicatori de performanţă financiară Capitol
EC1 Valoare economică generată şi distribuită, incluzând venituri, costuri operaţionale, compensarea angajaţilor, donaţii şi 

alte investiţii în comunitate, câştiguri obţinute şi dividende. 
14 Performanţă economică

EC2 implicaţii financiare şi alte riscuri sau oportunităţi legate de activitatea companiei care derivă din schimbările climatice. 14, 40 Performanţă economică  
Mediu 

EC3 Capacitatea companiei de a acoperi obligaţiile asumate prin planul de beneficii.  33, 34 training şi dezvoltare Beneficii
EC4 Asistenţă financiară semnificativă primită de la guvern.  14 Performanţă economică
EC6 Politici, practici şi procente din bugetul alocat legăturilor contractuale cu furnizori locali.  14, 38 Performanţă economică  

Lanţul de furnizori
Lanţul local de furnizori

EC7 Proceduri legate de angajarea locală şi de proporţia numărului de senior manageri angajaţi din cadrul comunităţilor 
gazdă, mai ales în cazul comunităţilor unde operaţiunile companiei sunt relevante pe plan local.   

38 oamenii noştri

EC8 dezvoltarea şi impactul investiţiilor în infrastructură şi servicii oferite comunităţilor prin angajamente comerciale sau 
probono.  

36 investiţii în comunitate

EC9 Înţelegerea şi descrierea impactului economic indirect al companiei, precum şi modul de propagare al acestuia.  22, 36, 
38

Relaţii cu stakeholderii
investiţii în comunitate  
Lanţul local de furnizori

indicatori privind performanţa de mediu Section
EN1 Materiale folosite, grupate în funcţie de volum şi greutate. 42 Materiale 
EN2 Procentul de materiale utilizate care provin din material reciclate.  42 Materiale
EN3 Consumul direct de energie în funcţie de sursa de energie primară.  42 Combustibili

Energie
EN4 Consumul indirect de energie în funcţie de sursa de energie. 42 Energie
EN5 Energia economisită prin limitarea consumului sau prin investiţii în eficienţă energetică.  42 Energie 
EN6 iniţiative prin care se pot livra produse sau servicii care au la bază reduceri de energie sau materiale provenite din surse 

regenerabile, precum şi reducerea consumului câştigată prin aceste iniţiative. 
40 impactul asupra mediului

EN7 iniţiative de reducere a consumului indirect de energie şi reducerile obţinute.  42 Energie
EN8 totalul de apă consumat, în funcţie de sursa apei. 45 Apă 
EN9 Sursele de apă afectate semnificativ de consumul companiei.  45 Apă
EN10 Procentul de apă reutilizată şi reciclată.  45 Apă
EN11 Locaţia şi dimensiunea terenului deţinut, concesionat, închiriat sau administrat care se află în sau în apropierea ariilor 

protejate sau a ariilor cu valoare mare de biodiversitate, chiar dacă se află în afara ariilor protejate.  
48 Biodiversitate

EN12 descrierea impactului semnificativ asupra activităţilor, produselor şi serviciilor asupra biodiversităţii în ariile protejate sau 
în ariile cu valoare mare de biodiversitate.  

48 Biodiversitate

EN13 Habitate protejate sau reabilitate.   48 Biodiversitate
EN14 Strategii, acţiuni curente şi planuri de viitor legate de impactul asupra biodiversităţii.  48 Biodiversitate
EN15 Numărul de specii aflate pe lista roşie a iuCN care au habitat în zonele afectate de operaţiunile companiei, până la 

nivelul riscului de extincţie.   
48 Biodiversitate

EN16 totalul emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră. 44 Emisii
EN18 iniţiative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serp şi reducerile obţinute.   44 Emisii
EN19 Emisiile de substanţe care afectează stratul de ozon.   Fără emisii de substanţe care 

afectează stratul de ozon  
EN20 Nox, Sox şi alte emisii semnificative, în funcţie de tip şi cantitate.  44 Emisii
EN21 totalul apei deversate în funcţie de calitate şi de destinaţie.   45 Apă
EN22 totalul deşeurilor  în funcţie de tip şi de metoda de distrugere.   46 deşeuri
EN23 totalul numărului şi volumului de scurgeri accidentale semnificative.  Fără scurgeri accidentale.  
EN24 Greutatea deşeurilor transportate, importate, exportate sau tratate conform condiţiilor Basel Convention Annexa i, ii, iii, 

şi Viii, dar şi cantitatea de deşeuri trimisă în destinaţii din afara ţării.   
Nu se aplică 

EN25 identitate, dimensiune, statut protejat şi valoare de biodiversitate a apelor şi a altor habitate afectate semnificativ de 
operaţiunile companiei.   

48 Biodiversitate

EN26 iniţiative de atenuare a impactului de mediu pe care îl generează produsele şi serviciile companiei, dar şi dimensiunea 
acestor iniţiative.    

40 Mediu 

EN27 Procentul de produse vândute şi ambalajele folosite în funcţie de categorie.   40 Mediu 
EN28 Valoarea amenzilor semnificative şi totalul sancţiunilor nonmonetare aplicate pentru neconformare la legile şi 

regulamentele de protecţie a mediului. 
20 Etică şi managementul riscului

EN29 Efecte semnificative ale transportului produselor şi a altor bunuri şi materiale folosite de companie în operaţiunile sale, 
precum şi efecte ale transportului angajaţilor. 

47 transportul produselor, al 
materialelor şi al oamenilor

EN30 totalul cheltuielilor şi al investiţiilor de mediu . 40 Mediu
Activităţi de protecţie a mediului

indicatori ai performanţei forţei de muncă Secţiune
LA1 Numărul total al angajaţilor după tipul de angajare, după tipul de contract şi după regiune, date defalcate în funcţie de 

sex. 
28 oamenii noştri

LA2 Numărul total al noilor angajări şi al ratei de înlocuire a angajaţilor, în funcţie de grupa de vârstă, sex şi regiune.  28 oamenii noştri

LA3 Beneficiile asigurate angajaţilor cu normă întreagă care nu sunt asigurate şi angajaţilor cu normă parțială sau celor cu 
contract temporar. 

34 Beneficii

LA4 Procentul angajaţilor care au semnat Contractul colectiv de muncă.  34, 20, 
35

Schimbări operaţionale
Standardul SA 8000  
Contractul colectiv de muncă

LA5 Perioada minimă de notificare în cazul schimbărilor operaţionale majore şi specificarea acestei condiţii în Contractul 
colectiv de muncă.  

35 Contractul colectiv de muncă 

LA6 Procentul din totalul muncitorilor care fac parte din comitetele de securitate şi sănătate formate din  management şi din 
muncitori, care ajută la monitorizarea şi la consultanţa în privirea programelor organizaţionale de securitate şi sănătate în 
muncă. 

21 Comitete de Securitate şi 
Sănătate în Muncă

LA7 Rata accidentelor, a bolilor profesionale, a zilelor de lucru cui incapacitate temporară de muncă şi a absenteismului, dar 
şi numărul de accidente de muncă în funcţie de sex şi de regiune.  

35 Securitate şi Sănătate în Muncă

LA8 Educaţie, instruire, consiliere, prevenţie şi programe de prevenție care sunt în derulare pentru a asista muncitorii, familiile 
acestora sau membrii comunităţii în privinţa bolilor grave. 

35 Securitate şi Sănătate în Muncă

LA9 Subiectele legate de securitate şi sănătate în muncă care sunt prezente în acordurile formale semnate cu sindicatele. 21, 35 Comitete de Securitate şi 
Sănătate în Muncă  
Contractul colectiv de muncă

LA10 Numărul mediu anual de ore de pregătire primite de angajaţi în funcţie de sex şi de categoria postului. 33 training şi dezvoltare

LA12 Procentul angajaţilor care beneficiază de o evaluare a performanței în muncă şi de dezvoltarea carierei, în funcţie de sex.  33 training şi dezvoltare
LA13 Componenţa comisiilor de guvernare corporativă şi împărțirea angajaţilor în funcţie de sex, grupă de vârstă, apartenenţa 

la minorităţi şi alte aspecte legate de diversitate. 
28, 18 oamenii noştri

Guvernare corporativă
LA15 Numărul total şi rata noilor angajări în funcţie de sex, grupă de vârstă şi regiune. 28 oamenii noştri

indicatori legaţi de drepturile omului Secţiune
HR1 Procentul şi numărul total al investiţiilor şi al contractelor care includ clauze legate de protecţia drepturilor omului sau 

care au trecut printrun proces de analiză a respectării drepturilor omului.  
38 Lanţul de furnizori

HR2 Procentul furnizorilor semnificativi, al contractorilor şi al altor parteneri de business care au trecut prin analiza legată de 
respectarea drepturilor omului şi acţiunile luate în consecinţă.  

38 Lanţul de furnizori

HR4 Numărul total de incidente legate de discriminare şi măsurile corectoare luate.  20 Sistemul intern de management
Standardul SA 8000 

HR5 operaţiuni şi furnizori semnificativi în activitatea cărora au fost identificate violări sau limitări grave ale dreptului la liberă 
asociere sau la contractul colectiv de muncă şi măsurile luate pentru a susţine aceste drepturi.   

20 Sistemul intern de management

HR6 operaţiuni şi furnizori semnificativi în activitatea cărora a fost identificat riscul de muncă al copiilor şi măsurile luare 
pentru a contribui la abolirea efectivă a muncii copiilor.   

21, 20 Lanţul de furnizori
Standardul SA 8000 

HR7 operaţiuni şi furnizori semnificativi în activitatea cărora au fost identificate riscuri semnificative privind munca forţată sau 
obligatory şi măsurile care au fost luare pentru eliminarea oricărei forme de muncă forţată.

21 Lanţul de furnizori

HR9 Numărul total de incidente privind violarea drepturilor indigenilor şi măsuri luate pentru restabilirea drepturilor acestora. Nu este cazul.  
HR10 Procentul şi numărul total de operaţiuni care au fost subiectul unor analize de impact sau legate de respectarea 

drepturilor omului. 
20, 21 Standardul SA 8000 

Lanţul de furnizori
HR11 Numărul de plângeri legate de respectarea drepturilor omului, care au fost aduse în vederea companiei şi care au fost 

rezolvate prin mecanisme formale. 
18 Mecanisme de rezolvare a 

revendicărilor

indicatori de performanţă socială Section
So1 Procentul operaţiunilor care au implicat comunitatea locală, analize de impact şi programe de dezvoltare. 22 Relaţii cu stakeholderii
So2 Care este procentul şi numărul diviziilor de business care au fost analizate în legătură cu riscuri privind corupţia? 23  “Sfatul Bătrânilor”
So3 Care este procentul angajaţilor care au primit training legat de politici şi de proceduri anticorupţie? 22, 20 Relaţii cu stakeholderii  

Etică şi managementul riscului
So4 Ce măsuri a luat compania în legătură cu incidentele de corupţie? 22, 20 Relaţii cu stakeholderii 

Etică şi managementul riscului
So8 Valoarea amenzilor semnificative şi numărul sancţiunilor nonmonetare privind nerespectarea legilor şi a regulamentelor. 20 Etică şi managementul riscului
So9 operaţiuni cu potenţial sau cu impact negativ asupra comunităţilor. 14, 22 Performanţă economică

Relaţii cu stakeholderii
So10 Măsuri de prevenţie şi atenuare implementate în acţiuni cu potenţial impact negativ asupra comunităţilor locale. 14, 22 Performanţă economică

Relaţii cu stakeholderii

indicatori de performanţă privind responsabilitatea produselor Secţiune
PR1 Etape ale ciclului de viaţă al produselor şi serviciilor în care impactul privind securitate şi sănătatea în muncă a fost 

subiectul unor procese de îmbunătăţire, precum şi procentul produselor şi serviciilor care au fost vizate de astfel de 
procese. 

20 Standardul SA 8000

PR2 totalul numărului de incidente legate de nerespectarea legii sau a regulamentelor voluntare privind impactul produselor 
şi serviciilor companiei asupra sănătăţii şi siguranţei, şi modul cum au fost soluţionate.   

Fără incidente

PR4 totalul numărului de incidente legate de nerespectarea legii sau a regulamentelor voluntare privind informaţiile şi 
etichetarea produselor şi serviciilor şi modul cum au fost soluţionate.

Fără incidente

PR6 Programe legate de aderarea la legi, standarde şi coduri voluntare legate de marketing, comunicare, publicitate, 
promovare şi sponsorizări. 

48, 26 Biodiversitate 
iniţiative pe care le susţinem

PR7 totalul numărului de incidente legate de nerespectarea regulamentelor şi a codurilor voluntare privind comunicarea de 
marketing, inclusive publicitatea, promovarea, sponsorizarea, în funcţie de rezultatele obţinute. 

Fără incidente

PR8 totalul numărului de plângeri  privind încălcări ale normelor de confidenţialitate privind datele personale sau pierderea 
datelor privind clienţii. 

Fără incidente

PR9 Valoarea amenzilor semnificative pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor privind provizioane şi folosirea bunurilor 
şi serviciilor.  

20 Etică şi Managementul Riscului 

Acronime şi abrevieri

EXCoM: Comitet executiv 

SSM: Securitate şi sănătate în muncă

R&d: Cercetare şi dezvoltare

t: tone



Feedbackul tău este important pentru noi.
te rugăm să ne contactezi la: 

Carpatcement Holding S.A.
şoseaua BucureştiPloieşti 1A , Bucharest Business Park, 
intrarea C, etajul 1, sector 1, 013681 
Bucureşti, România
heidelbergcement@heidelbergcement.ro
www.heidelbergcement.ro


