A dvertorial

Parteneriate pentru promovarea performanþei ºi inovãrii
Grupul Carpatcement considerã cã edificarea unui model de business solid,
performant ºi sustenabil are la bazã oferirea catre clienþii sãi a unui maxim de
beneficii, în condiþii de eficienþã tehnologicã ºi de profitabilitate, alãturi de
respectarea aspectelor legate de protecþia mediului înconjurãtor ºi de dezvoltare a
unor relaþii de parteneriat cu mediul academic ºi cu comunitaþile locale.
Carpatcement oferã produse ºi servicii de calitate bazându-se pe cercetarea
stiinþificã localã ºi pe transferul de know-how din exterior, în special de la centrul
sãu tehnologic din Heidelberg - Germania, inovarea în domeniul sãu de activitate
reprezentând o preocupare internã permanentã.
În pofida schimbãrilor ºi provocãrilor economice specifice ultimei perioade,
compania se bazeazã în continuare pe aceleaºi principii: abordare realistã, leadership consecvent, management strict al costurilor precum ºi capacitatea de a acþiona
decisiv. Aceºtia reprezintã factorii cheie ai succesului Carpatcement din ultimii 15
ani, de când activeazã pe piaþa
româneascã.
Cimentul, ca atare, este un produs
standardizat, însa modul cum acesta este
acceptat prin reglementãri tehnice
naþionale ºi utilizat, în consecinþã, în
diferite aplicaþii sau clase de expunere la
acþiunea mediului înconjurãtor
reprezintã, pentru piaþa naþionalã ºi
pentru Carpatcement, ca producãtor de
ciment, o provocare cu un impact tehnic
deosebit.
Alcãtuirea mix-ului de produse din
portofoliul CARPATCEMENT® asigurã
utilizatorului un confort tehnic deosebit
în condiþiile în care anumite staþii de
betoane, u neor i , nu pot s chi mba
operativ tipul de ciment funcþie de
comanda primitã, datorita lipsei unui
numar suficient de silozuri.
Prin pãstrarea în portofoliul CARPATCEMENT® a unor tipuri de cimenturi
acceptate în toate clasele de expunere la acþiunea mediului înconjurãtor, compania
se adreseaza ºi catre producãtorii de betoane care nu prezintã o mare flexibilitate
tehnologicã în schimbarea operativã a tipului de ciment.
Un beneficiu pentru clientii Carpatcement înseamnã aºadar, în mod concret, sa
aibã la dispoziþie cimenturi posibil a fi utilizate, în deplinã siguranþã sub aspectul
durabilitaþii betonului, în toate clasele de expunere uzual întalnite la acþiunea
mediului înconjurãtor, în conformitate cu reglementãrile tehnice în domeniu.
Cercetarea stiinþifica, inovarea ºi dezvoltarea tehnologicã sunt promovate în toate
companiile Grupului HeidelbergCement la nivel mondial. Grupul iºi concentreazã
atenþia pe tehnologii inovatoare pentru a creºte eficienþa proceselor tehnologice ºi
pentru a dezvolta produse ºi servicii cu o orientare puternica spre client, spre
cerinþele ºi aºteptãrile sale, transferând în România cele mai bune practici în
conformitate cu experienþa europeanã.
Avand in vedere dezvoltarea din domeniul energiei din ultimii ani, si pentru a
raspunde cât mai bine cerinþelor clienþilor sãi, Carpatcement a extins în scurt timp
producerea de cimenturi de furnal CEM III/A cu caldurã de hidratare redusã (LH),
posibil a fi utilizate în betoane masive, în toate cele trei fabrici ale sale (Bicaz, Deva si
Fieni).
Urmãrind progresul tehnologic în vederea introducerii pe piata ºi a altor tipuri de
cimenturi, compania finanþeaza studii de cercetare stiinþificã în vederea extinderii
portofoliului de produse respectiv a stabilirii condiþiilor compoziþionale pentru

betoane preparate cu noi tipuri de cimenturi, eficiente sub aspectul emisiilor de
CO2 la producere.
Pentru a acoperi întreaga gamã de cerinþe ale clienþilor, de la consultanþã în
domeniul de aplicare pânã la oferirea de soluþii eficiente si complete de finalizare a
proiectelor în cooperare cu specialiºti locali, Carpatcement a încheiat pe plan national o serie de parteneriate tehnico-stiinþifice de succes, active, bazate pe
comunicare deschisã ºi transparenta, cu institute de cercetare ºi universitãþi.
Având la bazã un transfer important de know-how de la centrul tehnologic din
Heidelberg ºi colaborând eficient pe orizontalã cu omologii din þarile europene
unde HeidelbergCement este prezentã, Grupul Carpatcement se implicã prin
Departamentul de Consultanþa Tehnicã a Clienþilor în activitaþi cu caracter naþional
care au ca scop sporirea calitaþii, eficienþei si durabilitaþii construcþiilor.
Astfel, pentru o serie de aplicaþii speciale sau cimenturi pentru care nu existã o
experienþã naþionalã suficientã în
utilizare, un beneficiu concret pentru
utilizatorul cimentului CARPATCEMENT®
îl reprezintã serviciul de consiliere
tehnicã la care poate avea acces imediat
(tehnic@carpatcement.ro ).
In acest context, Carpatcement
organizeazã în fabrici precum ºi în mari
oraºe din România, întâlniri cu
reprezentanþii tehnici ai clienþilor la care
invitã, pentru prezentãri, personalitaþi
de prestigiu în domeniul cimentului ºi
betonului.
Compania sponsorizeazã ºi
organizeazã conferinþe tehnice, apariþii
de carte tehnicã, reviste de specialitate,
mese rotunde ºi simpozioane, fiind un
partener tehnic stabil al institutelor de
cercetare, al universitaþilor ºi altor institute de profil din þara.
Companiile Grupului HeidelbergCement in Romania sunt puternic angajate în oferirea
catre clienþi a unui maxim de beneficii în condiþii de eficienþa tehnologicã ºi de
profitabilitate. Dezvoltarea durabilã, pe care o respectã ºi o promoveazã în activitatea lor
curentã se face în condiþii de sãnãtate ºi securitate în muncã, de protecþie a mediului
înconjurator ºi de responsabilitate socialã corporativã în comunitaþile unde au operaþiuni.
HeidelbergCement este lider mondial pe piaþa de agregate ºi un important jucãtor
în domeniul cimentului, betonului ºi altor activitãþi conexe, ceea ce îl poziþioneazã
printre cei mai mari
Cu un total al investitiilor de peste 450 milioane euro, HeidelbergCement este
unul dintre cei mai importanti investitori germani din Romania. In tara noastra,
Grupul este prezent in productia de ciment, betoane si agregate prin companiile
Carpatcement Holding, Carpat Beton, respectiv Carpat Agregate. Toate cele trei
companii folosesc tehnologii inovative si au ca obiectiv major promovarea unor
standarde inalte de calitate.
Prin companiile sale, Grupul pune la dispoziþia clientilor sãi materiale de
construcþie la un standard de calitate recunoscut la nivel internaþional. Grupul
acoperã întreaga gamã de cerinþe ale clienþilor, de la consultanþã în domeniul de
aplicare pânã la oferirea de soluþii eficiente de finalizare a proiectelor.

Pentru mai multe informaþii accesaþi:
www.heidelbergcement.ro
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