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Cine este CIROM?

➢ Membri actuali:

1. BASF

2. Carmeuse

3. HeidelbergCement Romania

4. Ceprocim

5. CRH (Romania)

6. Geocycle (Romania)

7. Etermed Medgidia

8. Holcim (Romania)

9. Iridex Group Plastic

10. PCS Procurement

11. SIKA Romania

➢ CIROM actioneaza ca purtator de cuvant al industriei cimentului si altor
produse minerale pentru constructii din Romania

➢ La nivel national - CIROM este membru PATROMAT/CONPIROM (1992)
➢ La nivel european - CIROM este membru CEMBUREAU (2003)

➢ Organizatie patronala autonoma, 

neguvernamentala, fara caracter politic, infiintata in 

anul 1991
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Context politic

➢ In programul sau  « European Green Deal », doamna Von der Leyen,  

Presedintele Comisiei Europene, propune cresterea tintei de reducere a 

emisiilor de CO2 de la 40% la 55%, pana in 2030

➢ Obiectivul Comisiei Europene este ca pana in 2050, Europa sa devina 

neutra din punctul de vedere al impactului asupra climei, prin:

▪ maximizarea beneficiilor eficientei energetice, ceea ce include cladirile cu emisii 

nete zero; 

▪ maximizarea implementarii energiilor regenerabile și a utilizării electricitatii, 

pentru a decarboniza complet aprovizionarea cu energie a Europei; 

▪ o industrie europeană competitiva, alaturi de economia circulara, ca factor 

esential pentru reducerea emisiilor de GES;

“Green deal” domina agenda UE
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Obiectiv UE 2050 – “zero emisii”

Sursa: Comisia Europeana- Atingerea obiectivului de Neutralitate Climatica pana in 2050

Energie electrica

Industrie
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Romania - Evolutia structurii emisiilor GES

Sursa: Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 

✓ Emisiile din energie reprezinta ~ 85%, iar cele din industrie ~15%
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Productia de ciment la nivel mondial

4,1 miliarde tone in 2017

Sursa: CEMBUREAU; e- estimate, p-preliminar
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Stiati ca…

70% din populatia lumii

traieste in constructii din beton

1 € generat ca valoare adaugata din industria

betonului, genereaza 2,8 € in intreaga economie

Betonul pentru o casa standard

costa mai putin de 7 000 Euro

Valoarea productiei de beton la nivel

european este de 74 miliarde de Euro

Betonul utilizat la constructia 

Canalului Manecii are o garantie 

de cel putin 120 ani 

Fiecare km de strada din beton reduce emisiile 

de CO2 din trafic intre 1000 – 4000 tone, intr-o 

perioada de pana la 30 ani
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Industria cimentului si varului – Provocari

➢ Industria cimentului si cea a varului sunt indispensabile

Romaniei pentru o dezvoltare durabila, dar in viitor trebuie

sa faca fata noilor provocari, privind:

❑ Schimbarile climatice

▪ Termen scurt (2021 – 2030) - cresterea cu ~ 15 % a

numarului de certificate de CO2 pe care producatorii vor trebuie

sa le achizitioneze, comparativ cu perioada 2013-2020

(reducerea benchmark-ului)

▪ Termen lung (pana in 2050) – nevoia de investitii majore in

tehnologii inovative (captarea, stocarea/utilizarea CO2), care

vor conduce la cresterea consumului de energie electrica

❑ Energia

▪ Influenta variatiei pretului energiei in costul produsului

❑ Competitivitate

▪ Cresterea presiunii importurilor din tari non-UE
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➢ Costul energiei reprezinta 30-40%, din costul cimentului

➢ Costul energiei reprezinta 30-60%, din costul varului

Impactul energiei in costul de productie

Sursa: European Commission - Competitiveness of the European Cement and Lime Sectors

Best Available Techniques (BAT) Reference Document from the European Commission’s Joint Research Centre
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Influente in competitivitate

EUROSTAT- Pretul energiei electrice, Euro/KWh 

(70 000 MWh < Consumption < 150 000 MWh, All taxes and levies included)

GEO/TIME 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1

Romania 0,0702 0,0758 0,0740 0,0762 0,0794 0,0893 0,0985

Bulgaria 0,0782 0,0689 0,0640 0,0697 0,0762 0,0727 0,0823

Serbia 0,0663 0,0538 0,0611 0,0768 0,0723 0,0719 0,0816

Ukraine : : 0,0656 0,0611 0,0635 0,0657 0,0746

Turkey 0,0707 0,0745 0,0619 0,0564 0,0567 0,0650 0,0685

**In Romania - pretul energiei electrice a crescut cu ~24 % in ultimul an (S1 2019 vs S1 2018

** In S1, 2019 - Turcia are preturi mai mici cu ~ 30% fata de Romania, Ucraina cu ~25% 

GEO/TIME 2016 2017 2018 2019

Ucraina 46.164 72.564 90.889 175.530

Turcia 72.146 78.016 55.700 162.830

Bulgaria 92.462 78.930 79.352 109.877

Serbia 0 10.863 42.769 3.552

INS – Import de ciment si clincher
(ianuarie-august, tone)

*** In 2019 comparativ cu 2016, importurile din Ucraina au crescut cu ~280%, iar cele din Turcia cu ~125%  

Apare riscul de relocare – chiar daca in principiu industria este protejata prin alocari gratuite pentru

emisiile directe Protectie insuficienta la riscul de relocare
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Situatia de fapt…..

Romania are nevoie de ciment si var pentru a-si construi o 

infrastructura durabila, in vederea reducerii decalajului

dintre ea si tarile dezvoltate

Industriile cimentului si varului din Romania au luat masuri in 

vederea reducerii emisiilor de CO2,  prin:

▪ Cresterea eficientei energetice

▪ Producere de energie electrica din recuperarea caldurii

gazelor reziduale - fara consum de combustibili fosili si fara

emisii - proiecte implementate in 2 fabrici

▪ Utilizare eficienta a resurselor alternative de  energie si

material (co-procesarea deseurilor), etc

DAR….. 

▪ Ponderea energiei in costul cimentului si varului este ~ 30-60%

▪ Pretul energiei electrice in statele non- UE, mai mic cu ~ 30%

▪ Statele non-UE nu au constrangeri de CO2, iar Romania va

trebuie sa plateasca ~ 30 - 70 Euro / certificatul de CO2 
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Concluzii
➢ Este necesara implicarea mai activa a autoritatilor romane la 

elaborarea reformelor politicii UE si nationale,  in contextul 

in care Romania este tara de granita UE, deoarece trebuie 

sa ia in considerare:

▪ impactul care rezultă din diferiti factori (preturile la energie, 

importuri, costul cu certificatele de CO2, etc) 

▪ competitivitatea industriei romanesti

▪ riscul de relocare al industriei si impactul asupra economiei, 

bugetului statului, locurilor de munca 

➢ Sunt necesare masuri aditionale celor existente la nivel 

national pentru protejarea tuturor sectoarelor supuse riscului 

de relocare:

▪ Pe termen scurt: implementarea unei scheme de compensare 

a emisiilor indirecte (datorate energiei electrice)

Directiva 87/2003 - “Statele membre pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor care

sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de CO2 ca

urmare a transferării costului CO2 în prețul electricității, pentru a compensa aceste costuri și

atunci când astfel de măsuri financiare respectă normele aplicabile privind ajutorul de stat”

▪ Pe termen mediu: masuri aditionale alocarii gratuite 

(ex: border tax adjustment – in discutii la nivel european)
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