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Comunicat de presă 
 
 
 

VIMETCO ŞI ALRO EVALUEAZĂ REDUCEREA PRODUCŢIEI 
LA COMBINATUL DIN ROMÂNIA  

 
 
Slatina, 19 decembrie 2008: Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa 

Centrală şi de Est, evaluează scăderea producţiei şi a numărului de angajaţi la combinatul din Slatina.  

 

Din cauza reducerii preţului aluminiului, care a scăzut cu peste 50% de la mijlocul lui iulie 2008 şi până 

acum, Vimetco a recomandat, la şedinţa Consiliului de Administraţie ţinută săptămâna aceasta, să fie 

operate noi scăderi ale producţiei la Alro SA şi să se diminueze numărul de angajaţi. Această 

recomandare vine ca urmare a unei analize generale a operaţiunilor globale ale Vimetco.  

 

Decizia finală va fi luată la începutul săptămânii viitoare la şedinţa programată a Consiliului de 

Administraţie al Alro. Reducerea producţiei, luată în discuţie, ar putea fi de până la 50%. De 

asemenea, anul viitor, numărul angajaţilor s-ar putea diminua cu 1.200. 

Alro va căuta şi modalităţi de reducere a costurilor cu materiile prime, precum alumină, cocs, smoală şi 

alte materiale şi servicii.  

 

Alro şi Vimetco vor respecta toate prevederile legale aplicabile în acest caz.  

 

Christian Wuest, Preşedintele Alro SA: 

“În ultimele luni, preţul aluminiului a scăzut în condiţiile în care economia mondială se îndrepta spre 

recesiune. Suntem una din primele companii care am reacţionat la deteriorarea pieţei, anunţând 

reduceri ale producţiei în China, încă din luna octombrie. În momentul de faţă, preţul aluminiului a 

ajuns la un nivel care ne obligă să luăm în calcul noi reduceri ale producţiei în România, pentru a 

rămâne competitivi şi pentru a ne păstra nivelul de lichidităţi băneşti ale grupului şi ale unităţilor 

locale”.  

 

 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
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 cu ISO 9001 pentru managementul calităţii şi are certificatele NADCAP şi EN 9001 
pentru unităţile de producţie pentru industria aerospaţială, produsele sale respectând standardele de 
calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metals Exchange – LME).  


