Seminarul activului IES
în cadrul vizitei la „Lafarge Ciment – Moldova” SA,
or.Rezina.
Joi, 7 iunie 2012, a avut loc seminarul activului IES în cadrul vizitei la
Lafarge Ciment (Moldova) SA, or.Rezina.
În cadrul vizitei au participat: dl Radu Bajureanu - viceminustru al Mediului;
dna Valentina Ţapiş - şef adjunct al IES; dl Corneliu Mîrza – şef Direcţie
prevenirea poluării si managementul deșeurilor, MM;
şefii Agenţiilor şi
Inspecţiilor Ecologice, colaboratori ai Inspectoratului Ecologic de Stat.

Dna Valentina Ţapiş a mulţumit directorului general, dlui Louis de
Sambucy, pentru oportunităţile oferite şi posibilitatea de a petrece seminarul în aşa
mod, în ospeţie la un agent economic cu impact asupra mediului, dar şi prietenos
mediului. La fel, i-a mulţumit şi pentru faptul că prezentarea a fost în limba
română.

Prezentarea uzinei a fost efectuată de echipa manageriala a „Lafarge Ciment
(Moldova)” SA, formata din: Directorul General - Louis de Sambucy; Directorul
Vinzari si Marketing - Ştefan Birău; Directorul Afaceri Corporative - Leonid
Nicorici.

Lafarge este prezentă pe piaţa Republicii Moldova din 1999 după achiziţionarea celui mai
important producător de ciment din ţară - Fabrica de ciment din Rezina. De atunci ea a investit
mai bine de 40 milioane de euro pentru modernizarea activelor sale industriale. In prezent
„Lafarge” deţine 95.31% din capitalul social al „Lafarge Ciment (Moldova)” SA, enumerînd 333
angajaţi şi înregistrînd o cifra de afaceri de 512 mln MDL în 2010.
„Lafarge Ciment ( Moldova)” SA este convinsă, că dezvoltarea economică durabilă
nu este posibilă fără progresul social îmbinat cu protecţia mediului înconjurător şi
respectul faţă de comunităţile locale.
„Lafarge Ciment (Moldova)” SA a lansat o nouă activitate durabilă pentru reducerea
amprentei asupra mediului. In 2011 „Lafarge Ciment (Moldova)” SA a lansat oficial activitatea
de co-procesare a anvelopelor uzate ca parte a procesului de producere a cimentului. Aceasta
permite companiei sa recupereze anvelopele utilizate ca sursă de energie pentru a înlocui
combustibilii fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul şi gazele, reducînd astfel impactul ecologic al
activităţii. Activitatea dată contribuie la dezvoltarea durabilă a Grupului, prin combinarea knowhow-ului industrial cu performanţa, crearea de valoare, protecţia mediului si conservarea
resurselor naturale şi a energiei.
Producerea de ciment necesită materii prime, în principal calcar şi argilă, care urmează să
fie încălzite pînă la 1 500°C. Combustibilul necesar pentru încălzirea cuptorului este, in general,
un material ne-regenerabil şi produce emisii de CO2. Cu toate acestea, prin intermediul knowhow-ului industrial, Lafarge a dezvoltat soluţii pentru a minimiza impactul activităţii sale asupra
mediului, o pîrghie fiind utilizarea combustibililor alternativi cum ar fi anvelopele, care sunt
clasificate ca compoziţii carbon-neutre.
Toate activităţile de colectare a anvelopelor, de manipulare si co-procesare a lor, sunt
conforme cu legislaţia locală. Anvelopele sunt introduse în cuptor la temperatura de 2000°C,
unde energia produsă este recuperată şi utilizată ca energie termică pentru proces. Datorită
eficienţei procesului (demonstrată prin studii si măsurări calificate), recuperarea de căldură este
efectuată fără nici un impact asupra mediului.
Co-procesarea combustibililor alternativi are mai multe beneficii atît pentru „Lafarge Ciment
(Moldova)” SA, cît şi pentru diferiţi participanţi ai activităţii socio-economice din tara:
oferă o soluţie sigura pentru deşeuri şi produse secundare ale întreprinderilor industriale
şi ale comunităţilor;

micşorează spaţiul destinat depozitarii deşeurilor şi reduce poluarea cauzata de
eliminarea deşeurilor;
reduce emisiile de gaze cu efect de seră;
economiseşte sursele non-regenerabile de energie;
permite controlul asupra creşterii costurilor de energie.
Utilizarea anvelopelor la uzina de ciment din Rezina se face prin intermediul instalaţiilor sale
existente, şi nu are nici un impact asupra mediului şi a calităţii cimentului. Calitatea aerului este
menţinută şi măsurată prin intermediul unei monitorizări permanente, în timp ce emisiile (praf,
SO2, NOx, etc) sunt masurate în mod regulat şi raportate instituţiilor guvernamentale de
supraveghere (Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, etc).
Lafarge a dezvoltat o experienţă bogată în utilizarea combustibililor alternativi. Coprocesarea anvelopelor în industria cimentului a început acum 25 de ani. Astăzi, 88 fabrici de
ciment în mai mult de 40 ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, în care Grupul este prezent,
utilizează combustibili alternativi. Această iniţiativa a fost recunoscută de către Comisia
Europeană ca un bun exemplu de optimizare a managementului resurselor naturale (Comisia
Europeană, Bruxelles, 26.1.2011COM (2011) 21).
"Dezvoltarea pieţelor locale prin mobilizarea resurselor şi crearea oportunităţilor, la fel ca şi
prin promovarea spiritului de afacere responsabilă au fost întotdeauna pe ordinea de zi a
companiei Lafarge. Prin lansarea serviciilor de co-procesare noi oferim soluţii pentru diferite
provocări de mediu şi deschidem oportunităţi pentru dezvoltarea economică locală", a menţionat
Louis de Sambucy, Director General al „Lafarge Ciment (Moldova)” SA.

Domnul Radu Bajureanu a salutat oaspeţii şi gazda din partea Ministerului
Mediului şi i-a felicitat pe toţi cu Ziua Mediului. A menţionat faptul că „Lafarge
Ciment (Moldova)” SA este un exemplu pozitiv pentru toţi agenţii economici cu
impact asupra mediului din Republica Moldova şi că IES trebuie să promoveze în
cadrul principiului „poluatorul plăteşte”, ideea că poluatorul este obligat să suporte
cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească
pentru pagubele provocate de poluare.
În continuare dl R.Bajureanu a premiat inspectorii de mediu cu Diploma
Guvernului Republicii Moldova, şi anume:
- dl Mahu Vitalie, inspector-şef, Inspecţia ecologică Glodeni – diplomă de
gradul I;
- dl Ibrişim Andrei, şef, Agenţia Ecologică U. T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
- diplomă de gradul II;
- dna Focşa Veronica, şef, Serviciul expertiză ecologică şi autorizaţii,
Agenţia ecologică Chişinău – diplomă de gradul III.
Cu Diploma Ministerului Mediului au fost menţionaţi următorii colaboratori:
- dl Stîngaci Vadim, şef adjunct, Inspectorat;
- dl Dumneanu Victor, şef, Direcţia inspectare generală, aparatul central,
Inspectoratul Ecologic de Stat;
- dl Găluşcă Victor, şef, Secţia juridică, aparatul central, Inspectoratul
Ecologic de Stat;
- dna Donos Olga, inspector principal, Direcţia finanţe şi logistică, aparatul
central, Inspectoratul Ecologic de Stat;
- dl Mogoreanu Constantin, şef adjunct, Secţia inspectare sol, deşeuri şi
substanţe chimice, aparatul central, Inspectoratul Ecologic de Stat;

-

dl Luca Ion, şofer, Direcţia finanţe şi logistică, aparatul central,
Inspectoratul Ecologic de Stat;
dl Gordilă Vasile, inspector – şef, Inspecţia ecologică Criuleni;
dl Grozavu Vasile, inspector – şef, Inspecţia ecologică Rîşcani;
dl Vlas Grigore, inspector – şef, Inspecţia ecologică Ungheni;
dl Ciumaş Ghenadie, inspector-şef, Agenţia ecologică Bălţi;
dna Macriţchi Galina, inspector principal, Serviciul economico-ecologic şi
monitoring, Agenţia Ecologică Cahul.

Vizita a finisat cu o excursie pe teritoriul uzinei.

