
Dupã o perioadã de prãbuºire a
comenzilor în sectorul construcþiilor ºi una de
stagnare, domnul Mihai Rohan, preºedintele
Patronatului din Industria Cimentului CIROM, este de
pãrere cã sectorul construcþiilor începe sã dea semne
de revenire. Totuºi, domnia sa þine sã sublinieze cã
pentru a-ºi relua trendul ascendent este clar nevoie ca
investitorii sã îºi recapete încrederea în mediul de
afaceri.

Ca urmare, un rol important revine demarãrii
lucrãrilor de infrastructurã prin utilizarea fondurilor
europene ºi atragerea de parteneriate de tip public
privat.

Domnul Rohan susþine cã mediul de afaceri
a u t o h t o n a r e n e v o i e , î n a i n t e d e t o a t e , d e
predictibilitate, de stabilitate economico-socialã ºi
legislativã. Aceasta pentru cã situaþia actualã de piaþã
este “deosebit de volatilã ºi genereazã neîncredere în
rândul potenþialilor investitori, care evitã sã înceapã
proiecte noi”.

De aceea, preºedintele CIROM considerã cã este
esenþialã construirea unei strategii la nivel naþional pe
termen mediu ºi lung, precum ºi un cadru legislativ
stabil care sã asigure spaþiul de acþiune propice
investiþiilor ºi dezvoltãrii economiei.

Un parteneriat real între sectorul public ºi cel privat,
în cadrul cãruia sã fie purtat un dialog axat pe gãsirea
de soluþii fezabile de creºtere economicã, este un fac-
tor esenþial pentru revenirea economiei ºi, implicit, a
industriei cimentului.

Piaþa cimentului a înregistrat anul trecut o uºoarã
creºtere de aproximativ 5%, comparativ cu 2010,
potrivit datelor furnizate de Institutul Naþional de
Statisticã.

Producãtorii de ciment mizeazã pe
investiþiile în infrastructurã

Din producþia localã de ciment, un procent de maxi-
mum 10% este destinat lucrãrilor de infrastructurã.
Mihai Rohan crede cã aceastã pondere ar putea sã
creascã în condiþiile în care ar urma sã înceapã o serie
d e l u c r ã r i p e n t r u c o n s t r u c þ i a C o r i d o r u l u i I V
paneuropean de autostrãzi, dar ºi pentru alte drumuri
naþionale ºi variante ocolitoare.

Dealtfel, având în vedere investiþiile preconizate în
acest an în lucrãri de infrastructurã, preºedintele
CIROM estimeazã pentru 2012 o creºtere cu 2 - 5%
producþiei de ciment consumatã în prezent pentru
lucrãri de infrastructurã.

În statele în care consumul de ciment se ridicã la cel
puþin 500 de kilograme pe an, 70% din producþie este
destinatã lucrãrilor de infrastructurã. Dealtfel, ºi în
România, înainte de Revoluþie, jumãtate din consumul

de ciment era destinatã lucrãrilor de infrastructurã ºi
jumãtate pentru alte tipuri de lucrãri.

În 2010, România a avut un consum de aproximativ
322 de kilograme de ciment pe cap de locuitor.
“Estimãm sã ajungem în 2015 la 423 kg, nivel care se
apropie de media europeanã, însã ei au acest nivel
constant de 20 de ani”, subliniazã domnul Rohan.

În 2011 consumul per capita a fost de circa 380 de
kilograme, dar este important sã menþionãm faptul cã
aceastã creºtere este influenþatã semnificativ de
schimbarea bazei de raportare, în urma rezultatelor
recensãmântului de anul trecut.

Reprezentantul CIROM ne-a declarat cã “Patronatul
din Industria Cimentului ºi altor produse minerale
pentru construcþii din România (CIROM) nu adunã
niciun fel de date legate de preþuri ºi în consecinþã nu
face prognoze de acest gen. Sunt mulþi factori care
influenþeazã preþul de vânzare, dar cel mai important
este piaþa. Ea este singurul element de reglare a
preþului”.

Provocãri viitoare ale industriei
cimentului

o Implementarea Directivelor privind: CO2,
deºeurile, emisiile industriale, REACH, CLP, etc;

oRevizuirea Directivei SEVESO;
oEmisiile de mercur;
oRadiaþiile gama din materialele de construcþii;
oIndicatorul pentru utilizarea durabilº a resurselor

naturale;
oBiodiversitatea;
oRevizuirea vulnerabilitãþii la relocare (în 2014).
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Infrastructura cu bani europeni –
ºansa producãtorilor de ciment

CIROM este o organizaþie patronalã autonomã,
neguvernamentalã, fãrã caracter politic, înfiinþatã
în 1991, fiind purtãtorul de cuvânt al industriei
cimentului ºi altor produse minerale pentru
construcþii din România. În prezent CIROM
r e u n e º t e , u n n u m ã r d e z e c e m e m b r i :
Carpatcement Holding, Holcim (România),
Lafarge Ciment (România), Carmeuse Holding,
Rigips România, Etermed Medgidia, Vitrocim,
Ceprocim, P.C.S Procurement, Ceminter Interna-
tional SRL.

Dupã pr ivat izarea industr ie i de ciment,
începând cu 1998 s-a investit masiv, în special în
m o d e r n i z a r e a t e h n o l o g i i l o r e x i s t e n t e ,
automatizarea ºi eficientizarea energeticã a
proceselor de fabricaþie, reducerea emisiilor,
conservarea resurselor naturale, etc. Investiþiile
totale (inclusiv achiziþia) au ajuns la aproximativ
1,6 miliarde euro, din care pentru protecþia
mediului circa 130 milioane euro. Au fost create
firme româneºti specializate în colectarea ºi
pre-tratarea deºeurilor în vederea co-procesãrii
acestora în fabricile de ciment ºi s-au dezvoltat
parteneriate între acestea ºi fabricile de ciment:
Carpatcement Holding - Recyfuel, Holcim Roma-
nia - Ecovalor, Lafarge Ciment Romania - Eco Gest.

* * *

CIROM este membru al Cembureau - Asociaþia
Europeanã a Producãtorilor de Ciment. Cele douã
asociaþi i º i-au continuat acþiuni le privind
“construcþiile durabile” prin revizuirea Directivei
referitoare la performanþele energetice ale
clãdirilor, ce contribuie la reducerea gazelor cu
efect de serã din clãdiri.

Prin directiva de comercializare a emisiilor de
CO2, industria europeanã a cimentului a fost
recunoscutã ca un sector vulnerabil la relocare.
Astfel, alocãrile pentru perioada 2013-2020 se vor
acorda gratuit. Cantitãþile alocãrilor de CO2 vor
þine seama de doi factori: Benchmark – 766kg
CO2/tona clincher ºi mediana producþii lor
2005-2008 sau 2009-2010 (când sunt mai mari).
Cirom si Cembureau au militat pentru menþinerea
þintei de reducere a emisiilor cu 20% pânã în 2020,
deoarece nu sunt încã îndeplinite condiþiile
necesare pentru realizarea unei þinte de 30%.

Mihai Rohan, preºedintele Patronatului din Industria

Cimentului CIROM
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