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CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. este parte a grupului 

multinațional CRH plc in Romania, grup lider mondial al 

sectorului de materiale de construcții, oferind o abordare 
inovatoare pentru implementarea eficienta a proiectelor de 
construcții, pentru crearea unui mediu construit sustenabil.  

Obiectivul de a conduce afacerile intr-o maniera responsabila si 
sustenabila este un element cheie a viziunii strategice a CRH. 

 

 

 Comunitatile locale 
CRH este o prezență importantă în societatea românească, exercitând o inflență 

considerabilă în special în comunitățile locale situate în apropierea activităților 

noastre de exploatare și producție. În multe zone, în special rurale, suntem de cele 

mai multe ori cel mai important angajator, iar în cazul orașelor, contribuția 

companiei la economia locală este majoră. 

Statutul acesta ne motivează să fim un exemplu în domeniul practicilor comerciale, 
dar în același timp ne-am angajat sa fim o companie care isi respecta toti partenerii, 
fie ei sociali sau de afaceri. 

Toate investitiile derulate de-a lungul anilor au urmarit un obiectiv prioritar, si anume 
acela de a ne transforma din agent economic in lider in domenii precum dezvoltarea 
comunitara, conservarea specificului cultural local, educatia de mediu sau implicarea 
civica. 

Atat noi, cat si comunitatile in care operam suntem constienti de importanta crearii si 
mentinerii unui dialog constant si a cooperarii in vederea satisfacerii nevoilor 
comunitatilor.  

De aceea, ne angajam sa operam toate activitatile noastre de o maniera deschisa si 
etica, dar si sa construim relatii solide cu tot ceea ce inseamna comunitati locale sau 
extinse. 

Politica noastra privind comunitatile locale cuprinde atat parteneriate cu acestea, cat 
si sustinerea initiativelor comunitatii, consultari pe teme importante pentru acestea, 
un sistem de sugestii/reclamatii, precum si activitati de tipul zilele portilor deschise.  
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CRH Romania crede cu tarie ca succesul in business este construit pe mentinerea unei 
relatii excelente cu toate partile interesate (stakeholders). De altfel, comunitatile unde 
operam sunt considerate ca fiind principala parte interesata de a ne cunoaste reciproc 
si de a avea un impact pozitiv. 

 

Ne dorim directa implicare intr-o relatie deschisa fata de 
comunitatile locale impactate de activitatiile companiei sau ale 
furnizorilor nostri si raspundere fata de nevoile lor, intr-o 
maniera transparenta de comunicare, avand convingerea ca in 
felul acesta putem contribui in mod real la un viitor sustenabil si 
la o relatie durabila in cadrul comunitatilor locale. 
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