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Comunicat de presă 
 
 
 
 
 

Alro a investit trei milioane de dolari în cuptorul de 
recoacere rulouri 

 
 

 
 
Slatina, 15 iulie 2009 – Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală 

şi de Est, a investit trei milioane de dolari în cuptorul de recoacere rulouri în atmosferă controlată. 

Noua tehnologie îmbunătăţeşte calitatea suprafeţei produselor. Proiectul, început în 2007, va duce şi 

la o scădere a consumurilor de energie. Punerea în funcţiune a cuptorului face parte din programul de 

investiţii al companiei, concentrat pe producţia de bunuri cu valoare adăugată mare, în concordanţă cu 

strategia Alro pe termen lung. Investiţia va creşte calitatea produselor şi va permite companiei să 

răspundă cel mai bine cerinţelor clienţilor referitoare la gama şi specificaţiile produselor.  

 

„În ciuda situaţiei financiare internaţionale, Alro continuă programul de dezvoltare pe termen lung, în 

timp ce, pe termen scurt implementează măsurile necesare ale planului de reducere a costurilor”, a 

declarat Marian Năstase, Vicepreşedinte Alro Slatina. „Strategia noastră se concentrează pe creşterea 

ponderii de bunuri cu valoare adăugată mare, oferind clienţilor noştri produse de cea mai bună calitate. 

Investiţia în cuptorul de recoacere a rulourilor este un indicator important al evoluţiei programului 

nostru general de investiţii care ne va permite diversificarea portofoliului de produse cu valoare 

adăugată mare”.  

 

Programul de modernizare implementat la Alro a permis, de asemenea, companiei să primească, anul 

trecut, certificatul NADCAP (National Aerospace and Defence Contractor Accreditation Programme), 

pentru conformarea cu cerinţele industriei aerospaţiale. Certificarea a fost acordată de Consiliul de 

Management al NADCAP, în concordanţă cu standardele aerospaţiale SAE AS 70003, după testarea 

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

rezistenţei, durităţii şi metalografiei. 

 

 

Investiţiile Alro, pe ultimii şapte ani, se ridică la circa 255 de milioane de dolari. Anul acesta, compania 

va finaliza investiţii începute în 2008, bugetul fiind de aproximativ şase milioane de dolari.   
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În 2008, Alro a finalizat modernizarea Laminorului de Benzi la Rece, urmare a unei investiţii de 4,8 

milioane USD. Aceasta va creşte calitatea produselor laminate, precum tablele, rulourile şi benzile. 

 

În primul trimestru al acestui an, compania a înregistrat un profit net de 8,3 milioane USD şi o cifră de 

afaceri de 118,7 milioane USD. Producţia totală de aluminiu primar, realizată în primul trimestru al 

anului, a fost de 56.196 tone, iar producţia de laminate plate a totalizat 6.076 tone. Pentru 2009, Alro a 

bugetat o producţie de aluminiu electrolitic de 201.225 tone. 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
www.alro.ro 
 
 
Florenta Ghita 
Premium Communication 
Bucureşti 

Tel 021 411 01 52 
Email florenta.ghita@premiumpr.ro 
 

 
 
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 tone pe an.  
 
Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt cele din Uniunea Europeană (Ungaria, 
Polonia, Grecia, Germania şi România). Compania are exporturi în Statele Unite şi Asia. Combinatul 
este certificat 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), cât şi 
standardele internaţionale pentru laminate plate.  
 
 


