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Comunicat de presă 
 
 
 

 
Alro a primit Certificare NADCAP pentru Tratament Termic şi 

Testare a Calităţii Produselor Aerospaţiale 
 
 
 
Slatina, 14 octombrie 2008: Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa 

Centrală şi de Est, a primit certificatul de performanţă NADCAP (National Aerospace and Defence 

Contractor Accreditation Programme) pentru conformarea cu cerinţele industriei aerospaţiale. După 

testarea aliajelor din aluminiu produse la Slatina cu privire la tratamentul termic, măsurarea conductivităţii, 

rezistenţă, duritate şi metalografie, Consiliul de Management al NADCAP a acordat certificarea în 

concordanţă cu standardele aerospaţiale AS 70003.  

 

Acreditarea a fost primită în luna septembrie, pentru o perioadă de un an, recunoscându-se, astfel, 

conformitatea proceselor tehnologice ale Alro cu cerinţele internaţionale din industria aerospaţială.  

 

Certificatul reprezintă unul din rezultatele programului de investiţii al Alro, concentrat pe diversificarea 

producţiei, creşterea livrărilor de bunuri cu valoare adăugată mare şi îmbunătăţirea calităţii acestora. În 

ultimii şase ani, compania a investit peste 270 milioane de dolari în proiecte tehnologice şi de mediu, 

îmbunătăţind oferta de produse şi calitatea acestor. În acest an, Alro a finalizat modernizarea laminorului 

de benzi la rece, în urma unei investiţii de 4,8 milioane de dolari, dublând astfel capacitatea de producţie 

la 36.000 tpa şi crescând calitatea laminatelor plate, precum foile de tablă sau rulourile.  

 
“Încă de la privatizare, Alro a implementat un program de investiţii ambiţios, menit să transforme 

compania într-un producător de bunuri cu valoare adăugată mare”, a declarat Gheorghe Dobra, director 

general al Alro. “Strategia a fost aplicată cu succes, iar acreditarea NADCAP vine ca o confirmare a 

faptului că planul nostru de dezvoltare se îndreaptă în direcţia corectă. Cum competenţa Alro a fost 

recunoscută de industria aerospaţială, ne aşteptăm să înregistrăm în continuare progrese în strategia 

noastră de a fi un furnizor tradiţional de produse de top, care să satisfacă cerinţele celor mai exigenţi 

clienţi”. 
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www.alro.ro 
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Despre Alro 
 
Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. 
ALRO este cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, având o capacitate de producţie 
instalată de 265.000 tpa. 
Principalele pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, Grecia, 
Germania şi România). Compania are exporturi în Statele Unite şi Coreea de Sud. Combinatul este certificat 
ISO 9001 pentru managementul calităţii şi are certificatul EN 9001 pentru unităţi de producţie pentru industria 
aerospaţială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiu primar ale Bursei de Metale de 
la Londra (London Metal Exchange – LME). 


