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ALRO a făcut investiţii tehnologice  
 şi de mediu de peste 61 milioane USD, anul acesta 

 
 
 
 

Slatina, 23 septembrie 2008 – ALRO SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală 

şi de Est, a făcut investiţii tehnologice şi de mediu de peste 61 milioane USD, până la 30 iunie 2008, comparativ 

cu un buget total de 63 de milioane de dolari pentru acest an. Investiţiile sunt făcute în concordanţă cu strategia 

ALRO, concentrată pe producţia de bunuri cu valoare adăugată mare. În plus, acestea vor consolida 

competitivitatea companiei, prin creşterea productivităţii şi a eficienţei.   

 

“În ultimii şase ani, ALRO Slatina a implementat o strategie bazată pe producţia de bunuri sofisticate, în 

conformitate cu tendinţele pieţelor internaţionale”, a declarat Gheorghe Dobra, director general ALRO Slatina. 

“Ca urmare, compania a majorat constant livrările de bunuri procesate, transformându-se dintr-un furnizor de 

aluminiu brut, într-un furnizor de produse cu valoare adăugată mare. Colaborarea strânsă cu partenerii de 

afaceri ne va ajuta, în continuare, să oferim produse care să satisfacă nevoile clienţilor noştri. O serie de noi 

produse, recent adăugată gamei ALRO, va fi prezentată la expoziţia Aliminium Essen, din Germania, care 

începe astăzi”. 

  

În prima jumătate a lui 2008, producţia de aluminiu turnat a crescut cu 3,7% faţă de perioada similară a lui 2007, 

iar producţia de bunuri procesate a crescut cu 39%. Anul acesta, Alro a finalizat modernizarea laminorului de 

benzi la rece, în urma unei investiţii de 4,8 milioane USD. Tehnologia de ultimă generaţie implementată aici are 

scopul de a dubla capacitatea laminorului la 36.000 tone/an şi totodată de a îmbunătăţi calitatea laminatelor 

plate, precum foile de tablă sau rulourile. Între 2002 şi 2007, Alro a investit peste 210 milioane USD în proiecte 

tehnologice şi de mediu. Acestea au dus la creşterea producţiei de la aproximativ 180.000 tone/an, la 283.000 

tone/an, în timp ce productivitatea pe angajat a crescut cu circa 80%.    

 

ALRO continuă programul de investiţii în sănătate şi siguranţă pentru angajaţi, având pentru acest an un buget 

de 4 milioane USD. În plus, compania a bugetat 2,5 milioane USD pentru programe specifice de responsabilitate 

socială care includ domenii precum sănătatea, educaţia, sportul şi religia. În 2008, ALRO a donat cinci 

ambulanţe, complet echipate, pentru Serviciul de Ambulanţă din Slatina.   
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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 şi în Statele Unite, Israel şi Coreea de Sud. Combinatul este 
certificat ISO 9001 pentru managementul calităţii, produsele sale respectând standardele de calitate pentru 
aluminiu primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metals Exchange – LME).  


