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Grupul Holcim România 
De 25 de ani în sectorul materialelor de construcții din România 

2 fabrici de ciment 

în Câmpulung şi Aleșd 

1 staţie de măcinare 

19 staţii de betoane 

3 staţii de agregate 

2 staţii de lianţi speciali 

3 terminale de ciment 

în Bucureşti, Turda și Roman 
 

5 fabrici de prefabricate 

și una de BCA 

 

3 puncte de lucru pentru 

pre-tratarea deșeurilor 

 

8 stații de betoane 

 

 

~ 1,800 

angajați  

>80% 
dintre angajații companiei 

recomandă Holcim ca 

organizație în care te dezvolți 

personal și profesional 

>85%  
dintre angajații 

Holcim consideră că postul 

pe care îl ocupă le oferă ocazii 

să învețe lucruri noi 

 

37%  
dintre angajații femei în 

Grupul Holcim România 

ocupă poziții de leadership 

 



© 2021 Holcim (Romania) SA 

Holcim Infrastructură – 19 ani de lianți speciali în România.  

Peste 2 000 proiecte realizate în industria construcțiilor 

Statia de lianti hidraulici Pitesti 



© 2021 Holcim (Romania) SA 

Studii realizate de către Holcim România cu privire la proiectarea și 
construirea structurilor rutiere 

Studiul in regim accelerat al structurilor rutiere sustenabile realizate cu lianti hidraulici speciali Holcim 
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Amplasarea sectoarelor experimentale pe pista pilot 

Structuri rutiere – sectoare experimentale realizate cu lianti hidraulici speciali 

Holcim 

Sector martor 

Str flexibila pt. D.N. 

Sector martor 

Str flexibila pt. Autostrada. 

Strat din pamant (4d) stabilizat 

cu Dorosol 

 

Str semirigida pt. D.N. 

Strat din mixtura 

reciclata stabilizata cu 

Doroport Str semirigida pt. D.N. 

Strat din beton reciclat 

stabilizat cu Doroport 

Str semirigida pt. D.N. 

Strat din balast stabilizat 

in situ cu Doroport 

Str semirigida pt. Autostrada 

Strat din balast stabilizat in 

situ cu Doroport (20cm) 

Strat din pamant (4d) 

stabilizat cu Dorosol 

Str semirigida pt. Autostrada 

Strat din balast stabilizat in situ cu 

Doroport (25cm) 

Strat din pamant (4d) stabilizat cu 

Dorosol 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim cu privire la proiectarea și 
construirea structurilor rutiere 

Studiul in regim accelerat al structurilor rutiere sustenabile realizate cu lianti hidraulici speciali Holcim 
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Studiul in regim accelerat al structurilor rutiere sustenabile realizate cu lianti hidraulici speciali Holcim 

• Modulii de elasticitate Evd au fost masurati cu placa Zorn. Valorile modulilor Ev2 din grafice s-au 

determinat aplicand relatia de legatura: 

 

• S-au realizat si masuratori cu placa Lucas, rezultatele inregistrate fiind similare cu cele determinate 

prin relatie, cu un procent de variatie de 3-5% 

Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim cu privire la proiectarea și 
construirea structurilor rutiere 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  
Pământ stabilizat cu Dorosol: teren de fundare 

Evd=40 ; 45 ; 55 MN/m2 

- La lucrări de drumuri/ aeroport 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  
Pământ stabilizat cu Dorosol 

- la lucrări de 

cale ferată 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  
Pământ stabilizat cu Dorosol: strat de formă 

- La lucrări de platforme industriale 

Evd=60 MN/m2 
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Studiul in regim accelerat al structurilor rutiere sustenabile realizate cu lianti hidraulici speciali Holcim 

Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim cu privire la proiectarea și 
construirea structurilor rutiere 
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Masuratori CESTRIN cu echipament PRIMAX 3500 – 

Deflectometru cu sarcina dinamica 
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Masuratori CESTRIN cu echipament PRIMAX 3500 – 

Deflectometru cu sarcina dinamica 

SR flexibila pt DN 

SR flexibila pt A 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  
Agregate naturale stabilizate cu Doroport: strat de fundație/ strat de baza 

Evd=111 ; 155 MN/m2 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  
Reciclare in situ cu Doroport: strat de bază 
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Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  

Reciclare in situ cu Doroport: strat de bază 
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• Controlul executiei 

• Placi dinamice (Evd~100MN/m2 dupa 1 zi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prepararea cilindrilor din amestec stabilizat in situ cu 5 % Doroport TB 25 pentru a fi testati in laborator 

Rezultate ale aplicării soluțiilor Holcim în proiecte de infrastructură –  

Reciclare in situ cu Doroport: strat de bază 



© 2021 Holcim (Romania) SA 18 

Portofoliu Infrastructură 
Cea mai diversificată gamă de lianți hidraulici rutieri ECO 
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Sisteme de evaluare și certificări 

Declarație de mediu de produs 

(EPD) este definită de Organizația 

Internațională pentru Standardizare 

(ISO) 14025 ca o declarație care 

„cuantifică informațiile de mediu 

privind ciclul de viață al unui produs 

pentru a permite comparații între 

produsele care îndeplinesc aceeași 

funcție” Metodologia EPD se 

bazează pe instrumentul de 

evaluare a ciclului de viață (LCA), 

care urmează seria ISO 14040. 
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Cimenturi verzi cu emisii reduse de CO2 

20 

Holcim ECOPlanet; 

CEM III/A 42,5 N-LH 

Noua generație de ciment cu emisii 

reduse de CO2 și conținut ridicat 

de materiale reciclate.    

Holcim ExtraDur 52 ®;  

CEM II/A-S 52,5 R 

Ciment cu performanță 

superioară pentru construcții 

sustenabile. 

 
Strategia 

• alinierea la angajamentul LH 2030 

(475kg CO2/t de ciment în 2030) 

 

Protecția mediului 

• dezvoltarea unui ciment cu 

amprentă scăzută de CO2 cu 

contribuție la certificările verzi 

 

 

 

Argumentele tehnice 

• durabilitate înaltă în toate mediile de 

expunere (inclusiv medii foarte agresive) 

• evoluție foarte bună a rezistențelor în timp  

• domeniu larg de aplicații 

Documentarea lansării: 

• multiple teste pe liniile de producție 

• încercări de laborator pe betoane  

• încercări în stațiile de betoane Holcim 

La baza dezvoltării produselor: 
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CEM II A-S 52.5R  

• Agrement tehnic nr. 004-07/1707-2022:  Procedeu de executie a imbracamintilor rutiere 
din beton de ciment, cu CEM II AS 52.5R 

 NE014:  pct 3.2 Alte sortimente de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu acordul unui institut 
de specialitate si al proiectantului 

• Studiu experimental comparativ (betoane rutiere cu CEM I 42.5R vs, CEM II AS 52.5R) 
• dezvoltare rezistente la incovoiere si compresiune pana la 56 de zile 

• determinare moduli de elasticitate  

• evolutie a contractiei betoanelor 

• comportare la inghet-dezghet  

• impact in reactia alcalii silice 

• Studii de caz pentru platforme si drumuri (proiecte livrate din Holcim RMX (> 9000 m3 
livrati) 

• Analiza criteriilor de performanta la nivel european pentru beton rutier si aplicatiile 
acestuia 

 

Documentare revizuire normativ NE014:2002 

Holcim ExtraDur 52 ® 
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Octombrie 2022: Publicarea rezultatelor studiului in regim accelerat efectuat in statia 

rutiera de la Iasi 

250 structuri rutiere 




