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REZUMAT. Cimentul este materialul de constructie a carui aparitie a determinat revolutionarea tehnicii 
constructiilor, datorita rezistentei si durabilitatii sale ( sub forma de pasta sau liant al mortarelor si 

betoanelor) chiar si in medii cu 100% umiditate. Crearea acestui material de catre constructorii romani din 
sec. I-II e.n. a fost urmata de o serie de imbunatatiri calitative aduse, in principal, de   cercetatori si 

producatori de materiale de constructie din a doua jumatate a secolului al XIX- lea. Dupa o succinta trecere in 
revista a primelor constructii pe baza de ciment, realizate de romani, pe teritoriul Daciei, lucrarea prezinta 

primele unitati industriale de fabricatie a cimentului in Romania, incepand cu F-ca de la Braila (1888), 
continua cu situatia industriei de ciment romanesti  in 1989, urmata de schimbarile aduse de marea 

privatizare din anii 90’ , pana la zi. Este subliniata contributia cercetatorilor romani din domeniul cimentului in  

perfectionarea retetelor de fabricatie si a tehnologiei, precum si a constructorilor romani - care au realizat 
importante constructii civile, industriale si de infrastructura, bazate pe beton de ciment portland – singurul 

material de constructie, cunoscut pana in prezent, a carui rezistenta creste in timp, pana la cca 100 de ani.  

Cuvinte cheie: ciment portland, constructii pe baza de ciment in Dacia; fabricarie ciment portland in Romania. 

ABSTRACT. Cement is the construction material whose construction has revolutionized the construction 
technique due to its strength and durability (as a paste or binder of mortars and concrete) even in 100% 

humidity environments. The creation of this material by the Romanian builders of the sec. I-II e.n. was followed 

by a series of qualitative improvements brought mainly by researchers and producers of building materials 
from the second half of the 19th century. After a brief review of the first cement-based constructions made by 

the Romans on the territory of Dacia, the paper presents the first industrial cement manufacturing units in 
Romania, starting with Braila Cement Factory (1888), continues  with the Romanian cement manufacturing 

situation in 1989, followed by the changes brought by the great privatization of the 90's, till today. 

Key words:  portland cement;  cement based constructions in Dacia; portland cement manufacturing in Romania. 

1. CE ESTE CIMENTUL 

Cimentul portland  este liantul mineral artificial 

cu cea mai mare utilizare in constructii, fiind folosit 

la prepararea mortarelor si betoanelor, materiale ce 

intra in compozitia elementelor structurale si de 

finisaj ale cladirilor si a unor lucrari de infra-

structura. 

2. IMPORTANTA CIMENTULUI PENTRU 

CONSTRUCTII 

Aparitia acestui material, in urma cu cca 150 de 

ani, prin arderea unui calcar argilos (sau marna) a 

produs un salt calitativ important in evolutia 

tehnologiilor utilizate in lucrarile de constructii. 

Structurile din beton si beton armat, pe baza de 

ciment au permis  realizarea unor constructii foarte 

durabile, atat in domeniul civil cat si in cel industrial 

si al  infrastructurii. 

Betonul de ciment portland, fabricat din ameste-

curi de ciment portland cu agregate minerale este 

unicul material de constructie, cunoscut pana in 

prezent, a carui rezistenta creste in timp, pana la cca 

100 de ani, in conditii normale de exploatare (mediu 

lipsit de agresiune chimica). 

Inca nu se intrevede inlocuirea cimentului cu un 

alt material mai competitiv, fabricat din resurse de 

materie prima mai raspandite pe pamant. [1] 

3. PRIMELE DOVEZI ALE UTILIZARII 

CIMENTULUI PE TERITORIUL 

ROMANIEI 

Exista dovezi care atesta ca romanii au folosit 

betonul de ciment inca de la inceputul sec al II-lea 

en (vezi fig.1).   

Astfel, cercetarile efectuate de savantul roman 

Serban Solacolu  au aratat ca cei 20 de piloni de 

sustinere  ai  podului construit peste Dunare, la 
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Drobeta Turnu Severin, in perioada 102 – 105 en, 

dupa planurile arhitectului Apolodor din Damasc, au 

fost realizati din blocuri de piatra legate intre ele cu 

un liant hidraulic, rezistent in apa, de tipul 

cimentului portland [1]. 

 

 
 

 
 

Fig. 1. Drobeta Tn. Severin - Pod roman peste Dunare,  

Apollodor din Damasc, 102 – 105 en  (sursa : internet). 

 

Acest liant, denumit de romani „caementum” 
(care inseamna „piatra”) era obtinut dintr-un  
amestec de roci naturale (marne sau calcare 
marnoase) arse la temperaturi mult superioare celei 
necesare obtinerii varului, in amestec cu tuf 
vulcanic, nisip, piatra sparta si apa. 

Cele aproape doua secole de stapanire romana in 
Dacia (101 – 275) au facilitat utilizarea „cimentului 
roman”, cunoscut si sub denumirea de „var 
hidraulic”, in marile constructii realizate in aceasta 
perioada, precum: canalul navigabil pe Dunare, de la 
Cazane (100 en), podul de la Drobeta (102 – 105 
en), drumul de piatra Dunare – Porolissum  (Mirsid, 
jud. Salaj, 107 – 109 en), cetatea Sarmizegetussa 
Ulpia Traiana (110 en), asezarile urbane Napoca si 
Porolissum. [2]. 

Se crede ca cimentul folosit la realizarea acestor 
constructii majore a fost fabricat din resurse locale , 
deoarece materiile prime necesare se gaseau din 
belsug in toate zonele. 

 Utilizarea acestui liant pe teritoriul de etno-
geneza a poporului roman se dovedeste a avea 
continuitatea poporului ce-l stapaneste [1]. 

Cimentul roman s-a folosit si in vremurile 
ulterioare retragerii romane din Dacia, la realizarea 
unor monumente  cum ar fi: bisericile de la Densus 
si Gurasada (sec XI – XIII), zidurile oraselor 

medievale Oradea si Alba Iulia, cetatile Hunedoara, 
Neamt sau Targoviste (sec.XI – XII), tencuiala pe 
care au fost asternute frescele manastirilor 
bucovinene si multe altele [1]. 

Pe buna dreptate, „cimentul roman” este con-
siderat precursorul „cimentului portland” de astazi, 
deoarece are compozitia mineralogica similara, 
constand din aceiasi compusi ai oxidului de calciu 
cu bioxidul de siliciu, oxizi de fier si de aluminiu, ce 
se formeaza prin arderea materiilor prime la 
temperaturi superioare arderii varului (14500C, fata 
de cca 10000C).  

Diferenta consta in natura materiilor prime: 
calcare marnoase naturale – in cazul cimentului 
roman si amestecuri artificiale de calcar si argile – in 
cazul cimentului portland. 

4. PRIMELE CERCETARI SISTEMATICE 

SI RECUNOASTEREA PUBLICA  
A NOULUI MATERIAL 

In 1796 britanicul James Parker, a obtinut un var 

hidraulic, pe care l-a numit „ciment roman”, prin 

calcinarea unor noduli de calcar argilos. [1] 

Alte patente ale unor lianti similari, obtinuti prin 

arderera unor amestecuri artificiale de argila cu 

calcar au fost obtinute de catre: 

- englezul Edgar Dobbs, in 1810 – „ciment 

roman artificial” 

- inginerul francez F.L.Vicat, in 1813 – „var 

hidraulic artificial” si de catre 

- Joseph Aspdin, fabricant englez de caramizi, in 

1824 „ciment Portland”, dupa aspectul liantului 

intarit, asemanator cu al unei roci naturale, calcar 

oolitic, ce se gasea pe insula cu acelasi nume, 

denumire ce s-a perpetuat pana azi (vezi fig.2). [1] 

 

 

 
 

 

Fig. 2. Joseph Aspdin, 

inventatorul cimentului  

Portland (sursa : internet). 

 

 
Primul ciment modern a fost realizat în 1845, de 

către chimistul englez Isaac Johnson (1811 – 1911), 

prin arderea până la topirea parţială (clincherizare), 

la o temperatura de cca. 14500C, a unui amestec de 

argilă şi cretă,  procedeu ce a permis apariţia unor 

compuşi cu proprietăţi liante importante. Inovatia s-a 

bazat exclusive pe cercetarile sale, intrucat reteta din 

patentul  lui Aspdin era strict secreta [2]. 

Isaac Johnson este considerat un pionier al 

industriei de ciment Portland, care desi era in masura 
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sa se revendice ca inventator al “adevaratului” 

ciment Portland a recunoscut paternitatea lui Josph 

Aspdin asupra liantului, fiind o persoana cu inalte 

calitati morale. 

5. INCEPUTURILE FABRICARII 

CIMENTULUI IN ROMANIA 

Utilizarea si producerea cimentului portland in 

Romania are o vechime de peste 130 de ani, 

perioada in care specialistii romani in constructii si 

materiale de constructie au avut contributii 

insemnate la progresul tehnic si tehnologic din 

domeniul cimentului si betonului [1]. 

 Infiintariea primelor unitati industriale romanesti 

a fost favorizata de Unirea Principatelor Romane 

intr-o singura tara, in anul 1859. Dobandirea inde-

pendentei politice, in 1877 a deschis drumul spre 

independent economica a tarii. 

In perioada 1881 – 1885 au fost emise legi noi, 

intre care: Legea privind “Masuri generale spre a 

veni in ajutorul economiei nationale” (21 apr1877), 

care a fost urmata de aparitia primelor fabrici in 

Romania (hartie, textile, tabacarie, zahar). 

Prima fabrica de ciment romaneasca s-a costruit 

in perioada 1888 - 1890 la Braila, din initiativa 

inginerului Ion George Cantacuzino, realizare ce a 

dus la incetarea monopolului strain asupra 

importului de ciment (vezi fig. 3 si 4). 

Primele cimenturi romanesti au fost omologate pe 

baza cercetarilor elaborate de prof. dr. chemist Alphons 

Saligny, intemeietorul primului laborator pentru 

materiale de constructii din Romania, la Scoala Natio-

nala de Poduri si Sosele din Bucuresti (vezi fig.5).  

In 1891 intra in functiune Fabrica de ciment Kugler 

Brasov, redenumita ulterior “Temelia” Brasov,  cu o 

productie initiala de 6000t ciment/an, cu cuptoare 

verticale, care va ajunge cea mai moderna din tara, 

in perioada interbelica, ajungând sa produca in 1938 

-  64.970 t ciment/an (vezi fig.6). 

In 1908 – la Comarnic intra in functiune prima 

fabrica de ciment din lume dotata cu cuptor rotativ 

orizontal pentru arderea clincherului, construita de 

printul Gh.V. Bibescu. 

Istoria celei mai vechi fabrici de ciment, in 

functiune si in prezent, din Romania a inceput la Fieni 

in 1914, cand au fost puse bazele acestei unitati. 

Fabrica de ciment Fieni a aniversat in 2014 un secol de 

functionare, apartinand acum concernului Heidelberg 

Cement Romania SA (vezi tabelul 1 si fig. 7).  
 

 

 

 

  

Fig. 3. Prima fabrica de ciment din Romania, Braila –1888 

(sursa : internet). 

Fig. 4. Logo-urile fabricii de ciment Braila  

(sursa : internet). 
    

 
 

Fig. 5. prof.dr.chimist Alphons Saligny -  

intemeietorul Primului laborator pentru materiale  

de constructii din Romania (Sursa : internet). 

6. PRODUCTIA DE CIMENT IN 

ROMANIA INAINTE SI DUPA 

MAREA PRIVATIZARE 

În1989, industria și construcțiile deveniseră 

sectoarele preponderente ale structurii de ramură ale 

producției naționale. Industria cimentului avea o 

capacitate instalata de 17 mil.to ciment pe an, in cele 

9 fabrici in functiune, cu capital integral de stat (vezi 

tabelul 2 si fig.8) [5]. 

Schimbarile politice din 1989 au adus schimbari 

importante si in industria de ciment din Romania. 

În 1995 a inceput procesul de privatizare si intr-o 

perioadă relative scurtă, 1995 – 1999, întreaga 

industrie de ciment a României a fost privatizată , 
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fiind prima industrie privatizată prin participarea 

celor maiputernice grupuri industriale din acest 

domeniu din lume : Lafarge (Franța), Holcim 

(Elveția) și Heidelberg (Germania). [3]  
 

  
  

Fig. 6. Fabrica de ciment Kugler (ulterior Temelia) , 
Brasov 1891(sursa : internet) 

Fig. 7.  F-ca de ciment Fieni, la 100 de ani  
de la inaugurare (sursa: internet) 

 

Tabelul 1 – Primele fabrici de ciment din Romania, [3] 
 

Nr. crt. Anul Fabrica Tehnologie de fabricatie 

1. 1888 F-ca de ciment Braila  

Cuptoare verticale , 

cca10 t clincher/zi 

2. 1891 
F-ca de ciment Kugler – Brasov, denumita 

ulterior „Temelia”Brasov 

3 1896 F-ca de ciment Azuga 

4 1898 F-ca de ciment Putna 

5 1899 F-ca de ciment Cernavoda 

6 1908 F-ca de ciment Comarnic 

Din 1908 - Trecere la cuptoare 

rotative 

7 1909 F-ca de ciment Gura Vaii 

8 1911 F-ca de ciment Bucuresti 

9 1914 F-ca de ciment Fieni 

10 1916 F-ca de ciment Turda 

Dupa 1930 toate cuptoarele verticale au fost inlocuite cu cuptoare rotative 

 
Tabelul 2 – Situatia fabricilor de ciment inainte si dupa privatizare, in 1990 si  2016 

                                                                                                                                                         

Nr. 

crt. 

Fabrica/ proprietar 
Capacitate totala de productie 

Mil t ciment/an 

1990 2016 1990 2016 

1 CLA Bicaz  Heidelberg Cement Romania SA 

 

 

17 7, 5 

2 CLA Fieni 

3 CLA Deva 

4 CLA Medgidia  CRH Irlanda, cumparate in apr 2015 de la Lafarge . 

 

 

5 IL Hoghiz 

6 CL Tg Jiu * 

7 CLA Alesd Lafarge Holcim      ( prin fuziunea din 2015) 

8 CL C-lung 

9 CL Turda* 

               

La Tg.Jiu si Turda functioneaza numai statii de macinare ciment 

 

 
 

Fig. 8. Evolutia productiei de ciment in Romania in perioada 1989 – 2017 [3]. 

file:///E:/CLA
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Sectiile de azbociment din cadrul combinatelor 
de ciment au fost oprite din motive de protectie a 
sănătăţii populaţiei şi a mediului, iar de la 1 ianuarie 
2007 s-au interzis, prin lege, toate activităţile de 
comercializare şi de utilizare a azbestului şi a 
produselor care conţin azbest.  

Noii proprietari au facut investitii importante, 
atat in scopul modernizarii cat si al protectiei 
mediului, impusa prin legislatie. 

În anul 2004, vânzările anuale erau de aproxi-
mativ 5 milioane tone, ceea ce corespundea 
uneivalori de aproximativ 250 milioane euro, iar 
prețul mediu pe tona de ciment la intern era de circa 
50 - 52 euro [4]. 

În anul 2005, piața de ciment era evaluată la 
300 milioane euro, reprezentând 5-6% din totalul 
pieței de construcții [4]. 

 În anul 2007, producția de ciment a fost de 
10 milioane de tone, iar consumul a fost de 
464 kilograme pe cap de locuitor, față de 280 kg 
ciment pe cap de locuitor în 2005 [4]. 

 În anul 2008, producția de ciment a fost de 
10,7 milioane tone [4]. 

În anul 2009, consumul de ciment a depășit cu 
puțin 8 milioane de tone, din care 7,8milioane tone 
au fost produse pe piața locală, restul de 270.000 de 
tone fiind din import. [4] 

 Înanul 2010, piațacimentului a fostevaluată la 
500 de milioane de euro.  

 În anul 2011, producția locală s-a ridicat la 
7,6 milioane tone. În anul 2012, producătorii de 
ciment din România dispuneau de o capacitate totală 
de producție de circa 16 milioane tone, însă lucrau la 
mai puțin de jumătate din această capacitate [4]. 

În anul 2014, piața locală a cimentului era 
evaluată la circa 500-600 de milioane de euro [4]. 

În aprilie 2014, grupurile internaționale Lafarge 
și Holcim au anuntat, printr-un comunicat de presă, 
o fuziune între egali, care a creat holdingul numit 
Lafarge-Holcim.  

În 2015 s-au definitivat fuziunile si incepand cu 
luna aprilie 2015 o parte din activele Lafarge si 
Holcim in Romania au fost cumparate de CRH 
Irlanda, care devine proprietarul a douafabrici de 
ciment si doua sectii de macinare. 

Carpatcement Holding S.A., Carpat Beton S.R.L. 
si Carpat Agregate S.A. au fuzionat intr- o singura 
companie, sub numele Heidelberg Cement Romania 
S.A, avand in proprietate trei fabrici de ciment. 

7. IMPACTUL PRODUCERII 

CIMENTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Fabricarea cimentului este o industrie energo-

intensiva, care produce o imensa cantitate de CO2, 

gaz implicat in fenomenul de poluare generala numit 

„efect de sera”, cu repercusiune directa asupra 

schimbarilor climatice. Aceste emisii provin din 

doua surse principale, prezente concomitent in 

procesul de fabricatie:  

- din arderea combustibililor fosili (hidrocarburi), 

utilizati in procesul de clincherizare si  

-  din descompunerea calcarului, care constituie 

cca 70% din materia prima; 

- macinarea materiilor prime si a produsului finit 

sunt procese tehnologice cu un mare consum de 

energie electrica, care la randul  ei se produce, intr-o 

masura oarecare, prin procese de ardere a com-

bustibililor. 

8. DIRECTII DE MODERNIZARE 

IMPUSE DE NECESITATEA 

PROTEJARII MEDIULUI 

Legislatia europeana de mediu impune reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera, fata de 1990, cu 

40 % pana in anul 2030 si cu 80% pana in anul 2050 

[3]. 

Acesti parametri sunt greu de atins cu tehno-

logiile actuale, deoarece  nu se pot  scadea emisiie 

sub cele aferente procesului de decarbonatare a 

materiei prime [3]. 

Solutia problemei arputea fi schimbarea 

tehnologiilor actuale prin adoptarea unor tehnologii 

noi, ecologice, sau captarea bioxidului de carbon - 

CO2 din gazele de ardere si stocareaacestuia, in 

vederea  utilizarii in alte procese tehnologice,  cum 

ar fi obtinerea unor produse necesare agriculturii sau 

alte domenii [3]. 

Academia Europeana de Cercetari asupra 

Cimentului – ECRA este in faza de testare a unei noi 

tehnologii ecologice de fabricare a cimentului, care 

dupa brevetare se va putea extinde la instalatiile 

existente in Europa [3]. 
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