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Evenimente importante de raportat: 

Ataşat vă transmitem comunicatul de presă emis de OAO «Mechel» Rusia privind punerea 
în funcţiune a unei noi investitii la Mechel Târgovişte S.A 



 
MECHEL anunta punerea in functiune a unei noi linii de productie la  

MECHEL Targoviste  

Targoviste, Romania –  4 Iunie  2008 – Mechel OAO (NYSE: MTL), una dintre cele mai mari 
companii din Rusia, specializata in minerit si siderurgie, anunta punerea in functiune a unei linii 
noi de productie otel  beton pentru constructii la subsidiara MECHEL Targoviste din Romania. 
Proiectul se realizeaza in cadrul programului subsidiarei MECHEL de service si desfacere, 
MECHEL Service OOO, si are scopul de a asigura intrarea pe piata otelului beton pentru 
constructii asa cum este comandat de clienti.  

MECHEL continua sa-si intareasca pozitia pe piata Est Europeana a otelului. In acest scop in martie 
2008, Mechel Service OOO si-a deschis filiala sa din Romania, Mechel Service Europe SRL care 
desface in aceasta regiune produsele siderurgice ale MECHEL. Pentru indeplinirea obiectivelor privind 
castigarea unei noi nise de piata cu un adaus marginal mare, la combinatul MECHEL Targoviste a fost 
pusa in functiune o noua linie de fasonare a elementelor de otel beton pentru constructii, produse 
conforme cu cererea individuala si in conformitate cu particularitatile specifice cerute de fiecare client. 
In acest fel, compania are posibilitatea de a livra produse care corespund ultimelor cerinte in domeniul 
constructiilor.  

Noua linie de productie va produce profile fasonate folosite la fabricarea structurilor armate de la 
ferestre si usi, la fixarea structurilor de armare a betonului si la intarirea structurilor de rezistenta, 
precum si a cadrelor de rezistenta sudate pentru executia coloanelor din beton si alte cadre pentru 
constructii. Toate produsele realizate dupa comanda clientului vor avea acele caracteristici unice astfel 
ca nu vor mai fi necesare procesari suplimentare inainte de utilizare.  

Instalatiile au fost livrate de SCHNELL Italia, unul dintre cei mai mari fabricanti de instalatii pentru 
uzinele metalurgice. Capacitatea proiectata a liniei de productie este de 1000 de tone de produse 
fasonate pe luna, cu un potential de marire semnificativa  a productivitatii.  

Proiectul de investitie a valorat 1 milion de EURO. Principalele cheltuieli au fost pentru proiectare si 
achizitie de echipamente, amenajarea locatiei si instruirea personalului nou. Pentru exploatarea liniei de 
productie au fost create inca 40 de noi locuri de munca.  

Elementele de executie din otel beton, facute dupa comanda clientului, includ cateva etape, printre care: 
sortare, debitare, fasonare si depozitare. Pentru fiecare etapa sunt instalate cele mai noi utilaje, avand 
urmatoarele facilitati: ele permit realizarea debitarii si transportarea otelului beton in regim automat, 
taierea cu precizie maxima a unei cantitati mari de bare din otel beton, efectuarea fasonarii sub orice 
forma. Utilajele se remarca printr-o exploatare si intretinere usoara, asigurand un proces de productie 
economic si rapid printr-o utilizare minima a operatiilor manuale. 

“Organizarea unei atfel de productii da posibilitatea MECHEL Service Europe SRL sa propuna firmelor 
de constructii o colaborare de durata in domeniul furnizarii elementelor finisate de otel beton fasonat 
pentru constructii, atragerea unui numar mare de consumatori finali care vor fi atrasi datorita furniturilor 
complexe si gamei mai mari de servicii oferite. Utilizarea elementelor noastre din otel beton fasonat 
permite reducerea termenelor de executie a constructiilor, concomitent cu asigurarea unei inalte calitati 
si cresterea sigurantei lucrarilor de constructii. Aceasta linie de productie noua ne-a dat posibilitatea de a 
castiga o noua nisa de piata. Este deosedit de important tinand cont ca pe piata est-europeana a 



materialelor de constructie se constata  o crestere rapida in stransa legatura cu trendul general de crestere 
economica din regiune. Linia noua de la MECHEL Targoviste va produce produse cu valoare adaugata 
mare pentru care este o cerere mare pe piata. Dupa punerea in functiune a liniei de productie si 
organizarea sistemului de desfacere a productiei fasonate, volumul de productie va fi crescut prin 
instalarea de echipamente suplimentare. Suntem incantati ca diviziunea metalurgica a MECHEL 
continua sa realizeze cu succes obiectivele strategice de a trece la executia unor produse cu prelucrare 
complexa si marja mare, care permit companiei sa-si mentina pozitia sigura pe piata si sa genereze 
profituri suplimentare” a declarat Directorul General al MECHEL OOO, domnul Vladimir Polin. 

*** 

Mechel OAO 
Ilya Zhitomirsky 

Phone: + 7 495 221 88 88 
ilya.zhitomirsky@mechel.com 

*** 
„Mechel” este una din cele mai mari companii din Rusia. Afacerile companiei includ trei segmente: 
minerit, siderurgie si energie electrica. „Mechel” asociază producători de carbine, concentrat de 
minereu,  nichel, oţel, produse laminate, armaturi metalice, energie electrica si termica. Produsele 
companiei Mechel se comercializeaza pe piaţa internă şi piaţa externă.  

*** 

Unele afirmaţii dn acest comunicat de presă pot conţine proiecte  şi prognoze referitoare la viitoare evenimente 
sau viitoarea performanta financiara  ai/a ОАО Mechel asa cum este definit  de prevederile de siguranta ale 
Actului de Reforma a Litigiilor din Domeniul Securitatii Private al SUA din 1995. Am dori să atragem atentia  că 
aceste afirmaţii sunt doar presupuneri si că evenimentele sau rezultatele reale pot fi fizic diferite.  Nu intentionam 
sa reactualizam  aceste afirmaţii. Vă adresăm spre referinta dvs  documentele pe care OAO Mechel le depune 
periodic la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA, inclusiv Formularul 20-F. Aceste documente contin si 
identifica  factori importanţi inclusiv aceia menţionati in capitolele „Factori de risc” şi  “Atentionari privind  
Declaratiile  cu rol previzionar”  care se regasesc  Formularul nostru 20 – F si care ar putea face ca rezultatele 
reale sa difere fizic fata de acelea continute in proiectele  si declaratiile cu caracter de previziune incluzand, 
printre altele, atingerea nivelelor anticipate de profitabilitate, crestere economica, cost si sinergie a recentelor 
noastre achizitii, impactul preturilor competitive, capabillitatea de a obtine aprobarile si licentele reglementative, 
impactul dezvoltarilor din mediul economic rusesc, mediul politic si legal, volatilitatea pietelor  bursiere sau 
preturilor actiunilor nostre sau a ADR-urilor, managementul riscului financiar si impactul activitatilor economice 
in general si conditiilor economice globale. 
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