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Compania continua astfel seria de actiuni de implicare sociala si suport în domeniul sanatatii, în
judetul Bihor, dupa ce în 2010, compania a contribuit cu 25.000 de euro la înfiintarea noului
Centru Oncologic din Oradea, prin donarea catre sectia de terapie intensiva a Spitalului din
Oradea a unei instalatii performante de fluide medicale, care a ajutat la salvarea multor vieti.      
     

Judetul Bihor se situeaza pe locul doi în România în privinta numarului de persoane bolnave de
cancer (circa 18.000 de persoane), anual beneficiind de tratamente specifice circa 2.400 de
pacienti.

Construirea noului Centru de Oncologie, Radioterapie si Chimioterapie este un lucru foarte
important si benefic pentru toti bolnavii din judetul Bihor. Lucrarile ample care se vor desfasura
la Spitalul Municipal vor permite efectuarea unor tratamente de vârf pentru pacientii oncologici,
vor conduce la scurtarea duratei de expunere la radiatii, dar si la un numar mai mare de
pacienti tratati.

“Centrului Oncologic din Oradea este extrem de import entru comunitatea noastra, pentru
cetatenii din judetul Bihor si nu numai. Suportul pe care Holcim România îl ofera prin aceasta
donatie este facut din dorinta de a sprijini îmbunatatirea conditiilor în care urmeaza sa fie tratate
persoanele afectate de cancer. Implicarea noastra în construirea Centrului Oncologic face parte
dintr-o serie de actiuni similare pe care le-am întreprins de-a lungul anilor si care vizeaza
oferirea unui suport comunitatii noastre atât în domeniul sanatatii, cât si al educatiei si al
nivelului de trai în general”, a declarat Roman Menz, directorul Fabricii de Ciment Holcim din
Alesd.

"Multumim companiei Holcim România pentru sumele consistente cu care contribuie la
constructia noului centru oncologic din Oradea. Anul trecut, compania Holcim România a mai
donat înca 25.000 de euro pentru centrul oncologic si speram sa continuam acest parteneriat si
anul viitor", a declarat Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea.

Valoarea contractului de realizare a lucrarilor este de peste 19,7 milioane de lei, o mare parte
din finantare fiind asigurata de Ministerul Sanatatii si Primaria Oradea. Centrul Oncologic se va
întinde pe o suprafata de 3900 metri patrati si va fi compus dintr-o baza de tratament pentru
radioterapie, centru de chimioterapie si spatii de cazare cu 70 paturi.

Holcim România sprijina devoltarea comunitatilor în care activeaza, în principal în educatie,
sanatate si infrastructura. În 2009 si 2010, Holcim a alocat peste 500.000 de euro pentru astfel
de proiecte si sponsorizari.
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Holcim (România) S.A. detine în prezent 2 fabrici de ciment în Câmpulung si Alesd, o statie de
macinare la Turda, 19 statii ecologice de betoane, 5 statii de agregate si un terminal de ciment
în Bucuresti. Holcim (România) S.A. are aproximativ 1.100 angajati. Mai multe informatii la
www.holcim.ro

Holcim este unul dintre cei mai importanti furnizori de ciment si agregate (nisip si pietris),
betoane si asfalt, dar si servicii aferente acestor domenii de activitate. Grupul detine participatii
minoritare si majoritare în circa 70 de tari, pe toate continentele.
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