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PATRONATUL DIN INDUSTRIA CIMENTULUI
ŞI ALTOR PRODUSE MINERALE PENTRU CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA

Cine este CIROM?
 Organizație patronală autonomă, neguvernamentală,

fără caracter politic, înființată în anul 1991
 Membri actuali:
1.
2.
3.
4.
5.

Carmeuse
Cemrom
Ceprocim
Etermed Medgidia
Geocycle România

6. HeidelbergCement România
7. Holcim România
8. Iridex Group Plastic
9. Master Builders Solution
10. Romcim
11. SIKA România

 CIROM acționează ca purtător de cuvânt al industriei cimentului și altor

produse minerale pentru construcții din România


La nivel național - CIROM este membru PATROMAT/ CONPIROM (1992)



La nivel european - CIROM este membru CEMBUREAU (2003)
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Green Deal – Provocări privind competitivitatea europeană
 UE și-a stabilit obiective foarte ambițioase în ceea ce privește
clima, în comparație cu alți parteneri internaționali

Europa - neutră din punct de vedere climatic
până în 2050
 Pentru atingerea acestui obiectiv global, Comisia a stabilit ca
ținta de reducere a emisiilor de CO2 să crească de la 40% la cel puțin
55% până în 2030 și în acest sens:

14 iulie 2021, Comisia a publicat Pachetul “Fit for 55” care are
nu mai puțin de 12 propuneri legislative, printre care:





Revizuirea schemei de comercializare a emisiilor de CO2 (EU-ETS);
Revizuirea directivelor pentru eficiența energetică și regenerabilele;
Revizuirea directivei privind taxarea energiei;
Introducerea unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de
CO2, astfel încât să reducă riscul de relocare a producției
europene
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Green Deal
Pachetul legislativ “Fit for 55” impactează întreaga societate
Limite de
emisii mai
stricte ptr.
auto (+
transport)

Eficienta
energetica
imbunatatita
(cladiri)

Utilizare
terenuri
si
paduri

ETS reforma:
Pret
carbon/certificate
putine/ relocare

(reguli)

Alocari Gratuite
CBAM

Taxarea energiei: focus pe descurajarea
utilizarii combustibililor fosili
REFORMA ENERGIE

Energie regenerabila: 40% din consumul final
brut de energie pana in 2030 (de la 20% acum)
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Industria cimentului în contextul Green Deal

“Green Deal” domină agenda UE
 În Pactul Ecologic European, lansat pe 11 decembrie 2019, Comisia
Europeană a precizat:
 “Industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi industria siderurgică, a

produselor chimice și a CIMENTULUI, sunt INDISPENSABILE pentru
economia europeană, deoarece furnizează mai multe lanțuri de valori
esențiale”

 “UE și statele membre trebuie să pornească un „VAL de RENOVARE” a
clădirilor publice și private”
 “Construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită cantități
semnificative de energie și de resurse minerale” (inclusiv ciment/ beton)
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România are nevoie de construcții durabile
România are nevoie de ciment/beton și var pentru a-și
construi o infrastructură durabilă, în vederea reducerii
decalajului față de țările dezvoltate
Betonul este “coloana vertebrală” a unei societăți durabile


construcții durabile (ciclu de viață ~ 100 de ani) ;



dezvoltarea de energie regenerabilă (baraje, eoliene etc.);



construcții eficiente energetic (poate reduce consumul de energie
și emisiile de CO2 pe întreaga durată de viață a unei clădiri până
la 60%) ;



transport cu emisii reduse - orice km de drum cu îmbrăcăminte din
beton de ciment poate reduce emisiile de CO2 din transport cu
25% pe durata de viață a acestuia

BETONUL are amprentă scăzută de CO2 , fiind reciclabil 100 %


agregatele reciclate rezultate prin concasarea betonului demolat
se pot utiliza la construirea infrastructurii de transport sau pentru
obținerea unui nou beton

Adaptarea la
schimbări climatice și
fenomene extreme
necesită construcții și
infrastructură
rezistente (baraje,
îndiguiri ape etc.)
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Industria cimentului/betonului în contextul economic
 Lanțul valoric al cimentului și al
betonului are un efect multiplicator
de 2,8 asupra economiei europene.
 Fiecare valoare adăugată de 1 EUR în
sectorul cimentului și betonului are
ca rezultat o valoare adăugată de 2,8
EUR pentru economia generală.
 Același multiplicator se aplică la
crearea de locuri de muncă.

 În timp ce este expus concurenței
globale, cimentul rămâne o
industrie locală.
Sursa: https://www.theconcreteinitiative.eu/newsroom/publications/143-cement-and-concrete-

industry-multiplier-effect-on-the-economy-and-their-contribution-to
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Ambiția industriei :
Atingerea neutralității climatice
până în 2050 pe întregul lanț
valoric al cimentului și betonului

Reducerea
emisiilor proprii
(directe și
indirecte) de
CO2
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Creșterea
utilizării de
resurse
alternative
de material și
energie

Dezvoltarea de
produse cu
amprentă redusă
de carbon

Contribuția la
adaptarea societății și
combaterea
schimbărilor climatice:
-

energie regenerabilă
gestionare deșeuri,
mediu construit/ construcții
transport

Captare/
Utilizare/
Stocare de
carbon
inclusiv
re-carbonatare beton
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Decarbonizarea industriei cimentului
 Industria cimentului din România contribuie la reducerea
emisiilor de CO2 pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050,
prin dezvoltarea proiectelor de implementare a tehnologiilor existente, cât și a celor
de dezvoltare a tehnologiilor inovatoare, spre exemplu:
 Creșterea eficienței energetice (ex: instalații de recuperarea energiei termice
reziduale și transformare în energie electrica, etc)
 Utilizarea surselor regenerabile de energie electrică (solar, eolian etc);
 Creșterea utilizăii de resurse alternative provenite din deșeuri și a biomasei;
 Dezvoltare de produse inovatoare cu amprentă scăzută de carbon;
 Soluții și aplicații inovatoare pentru domeniul construcțiilor (ex: amestecuri
de beton optimizate și noi tehnici de construcție);
 Utilizarea mobilității durabile de către industrie – (ex: utilizare transport rutier
electric, trecere de la transportul rutier la cel pe calea ferată etc);
 Dezvoltarea de procese inovatoare de producție (electrificarea/ utilizarea
hidrogenului în procesul de producție)
 Captarea și stocarea/utilizarea carbonului (CCUS)
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Decarbonizarea industriei cimentului până în prezent
 Investiții realizate in:

TRECUT

 eficientizarea, modernizarea și
automatizarea proceselor de producție;
 creșterea eficienței energetice;
 dezvoltarea de produse cu amprentă
scăzută de CO2.
 Co-procesarea deșeurilor industriale și
municipale sortate - substituirea
resurselor naturale cu resurse alternative de
energie și materii prime
(investiții de peste 150 milioane Euro în
echipamente specializate pentru analizarea,
manipularea, dozarea, alimentarea, pretratarea și co-procesarea deșeurilor).

PREZENT
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Ce deșeuri se co-procesează? Deșeurile care nu pot fi reciclate!
Deșeuri Menajere Sortate: hârtie, plastic, textile, pielărie, etc

Uleiuri și emulsii

Deșeuri de lemn

Anvelope uzate

Deșeuri industriale sortate

Nămoluri epurare uscate
sau deshidratate

…etc
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Rezulatate privind economia circulară și decarbonizarea
În perioada 2004 - 2019,
peste 4.500.000 tone
deșeuri industriale (petroliere, anvelope
uzate, ambalaje nereciclabile, etc.)

și municipale sortate (nereciclabile cu

conținut de hârtie, plastic, textile, lemn etc.
– conținut de biomasă)

au fost co-procesate
..... echivalentul deșeurilor municipale

NU s-au mai depozitat
4.500.000 tone deșeuri
S-au salvat aproximativ
 2.500.000 tone CO2
 2.700.000 tone combustibili

fosili epuizabili
 450.000 tone resurse
minerale naturale

generate într-un an de 60 orașe cu peste
250.000 de locuitori.

Cantitățile de cenușă de termocentrală, zgură, etc. reciclate în industria
cimentului au substituit zeci de milioane de tone de materii prime naturale.
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Avantajele co-procesării deșeurilor în fabricile de ciment
 În cuptoarele de ciment există deja temperaturi foarte
ridicate (flacăra ~2.000°C), necesare distrugerii totale a
compușilor organici.
 Se desfășoară în condiții controlate asigurând trasabilitatea
și deplina siguranță a populației și a mediului înconjurător.
 Nu rezultă cenușă sau zgură care să necesite o depozitare
ulterioară (acestea fiind incorporate în produsul final).
 Se recuperează integral conținutul material și energetic al
deșeurilor.

Beneficii sustenabile:

 Conservarea resurselor naturale neregenerabile de energie și
materiale.
 Reducerea emisiilor de CO2 și evitarea emisiilor de gaze cu efect

de seră care s-ar genera la depozitarea sau incinerarea în
incineratoare dedicate.

 Diminuarea cantităților depozitate și a riscurilor inerente de mediu

create de acestea.
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Investiții realizate în procese inovatoare fără emisii de CO2
Energie electrică produsă fără consum
de combustibili fosili și fără emisii
 S-au realizat investiții pentru
Recuperarea Energiei Termice
Reziduale si transformarea ei in
energie electrica în 2 fabrici de
ciment:
 ~15% din consumul de energie
electrică al fabricii produs cu
ZERO combustibili fosili folosiți și
ZERO emisii generate adițional
procesului clasic de producție al
clincherului de ciment
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Industria cimentului a investit sute de milioane de EURO în
modernizarea fabricilor

Este necesară investiția a alte sute de milioane pentru ca
România să atingă obiectivele Pactului Ecologic European
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Industria cimentului și varului – Provocări
 Schimbările climatice
 termen scurt (2021 – 2030): nevoia de investiții majore pentru
accelerarea reducerii emisiilor de carbon, folosind tehnici
cunoscute
 termen lung (până în 2050) – nevoia de investiții majore în
tehnologii inovative (captarea, stocarea/ utilizarea CO2), care
vor conduce la creșterea consumului de energie electrică.

 Energia
 Influența variației prețului energiei în costul produsului (cost
certificat CO2 + certificate verzi, taxe co-generare, etc.).

 Competitivitatea
 Creșterea presiunii importurilor din țări non-UE, care nu au
costuri de mediu și CO2.
16

Concluzii


CIROM salută abordarea de către Comisia
Europeană a Pactului Ecologic European
„Green Deal”.



Ințelegem responsabilitățile ce ne revin in
calitate de reprezentanți ai industriei.



Suntem constienți de rolul nostru pentru a
conduce tranziția verde în sectorul materialelor
de construcții.



Ne dorim o Românie competitivă, sustenabilă,
mai verde, mai inteligentă, pentru noi toți și
pentru generațiile viitoare.
«COOPERARE pentru DEZVOLTARE»
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PATRONATUL DIN INDUSTRIA CIMENTULUI
ȘI ALTOR PRODUSE MINERALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA

Profesionalism
Responsabilitate
Implicare
Colaborare
Comunicare

VA MULȚUMIM!

