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Comunicat de presă 

 
 

ALUM întreprinde măsuri pentru prevenirea și atenuarea 

efectelor COVID-19 și donează 100.000 RON  

Spitalului Județean Tulcea 

 
• ALUM a implementat un set complet de măsuri pentru prevenirea și 

diminuarea efectelor COVID-19 și pentru protejarea sănătății angajaților 
săi, asigurând în același timp un flux operațional normal 
 

• Compania rămâne unul dintre pilonii principali din zona Tulcea și 
contribuie la lupta comunității locale împotriva COVID-19 prin donarea a 
100.000 RON Spitalului Județean Tulcea 
 

• Laboratorul de cercetare și dezvoltare al ALUM a pregătit un dezinfectant 
lichid pentru mâini pe baza ghidului pentru producția locală stabilit de 
Organizația Mondială a Sănătății 

 
Tulcea, 7 aprilie 2020 - ALUM S.A. (BVB, segmentul ATS - AeRO: BBGA), singurul 

producător de alumină calcinată din România susține lupta împotriva COVID-19 prin 

donarea a 100.000 RON Spitalului Județean Tulcea pentru echipamente de protecție și 

medicale, medicație antivirală, aparate de ventilație mecanică și monitorizare a funcțiilor 

vitale, iar, pe de altă parte implementează un set extins de protocoale și proceduri în 

rafinăria sa de alumină. 
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„Ne confruntăm cu condiții excepționale, care necesită acțiuni decisive pentru a păstra 
sănătatea și siguranța angajaților noștri și a comunității locale. Deoarece angajații 
noștri, familiile lor împreună cu prietenii și rudele acestora, ei reprezintă comunitatea 
și trebuie să acționăm împreună pentru a opri această pandemie și a atenua efectele 
ei devastatoare. Pe lângă contribuția către Spitalul Județean Tulcea și normele stricte 
de igienă implementate în sediul noastru, laboratorul nostru de cercetare și dezvoltare 
a preparat un dezinfectant lichid pentru mâini”, a declarat Gheorghe DOBRA, Director 
General ALUM, Tulcea. „După obținerea aprobărilor din partea autorităților 
competente, vom putea produce suficient dezinfectant pentru a acoperi nevoile ALUM 
și pentru siguranța angajaților și partenerilor noștri”, a adăugat Gheorghe DOBRA. 
 

Având în vedere necesitatea de a aplica urgent măsuri de igienă pentru angajații ALUM 

pentru a preveni infecția cu COVID-19, precum și lipsa de pe piață a dezinfectanților lichizi 

sau sub formă de gel, Compania a identificat soluții alternative și sigure pentru a depăși 

această situație. În acest sens, laboratorul de cercetare și dezvoltare al ALUM a preparat 

(pentru teste în laborator) un dezinfectant lichid pentru mâini pe baza unui ghid de 

producție locală al Organizației Mondiale a Sănătății. 

 

Acest dezinfectant lichid poate fi preparat în laboratorul de cercetare și dezvoltare al ALUM 

cu ingrediente achiziționate de pe piața locală pe baza unui set de protocoale și în cantități 

suficiente pentru uzul intern al ALUM. În prezent, Compania a solicitat în regim de urgență, 

avizul necesar de la Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul 

Ministerului Sănătății pentru prepararea și utilizarea locală a acestui produs. 

 

În plus, ca răspuns la amenințarea COVID-19 și pentru a proteja sănătatea angajaților săi, 

ALUM a implementat, încă dintr-o etapă timpurie a acestei crize pandemice un set întreg 

de protocoale și proceduri, acordând o atenție sporită ca toate măsurile de igienizare și 

dezinfectare să fie implementate corespunzător pentru a se asigura un flux de muncă 

normal pentru clienți și furnizori și astfel să fie diminuate efectele negative ale acestei 

pandemii.  

 

Printre măsurile operaționale și administrative puse în aplicare se numără și: 

• echipamente și consumabile medicale și de protecție, respectiv măști de față, mănuși, 
salopete sunt distribuite tuturor angajaților; 

• noi protocoale și proceduri au fost formulate și implementate în fabrică, în 

coordonare cu autoritățile centrale și locale, incluzând recomandările Organizației 

Mondiale a Sănătății pentru șantierele industriale; 

• au fost implementate măsuri stricte de curățare, igienizare și dezinfectare a 

vestiarelor, a zonelor comune, a cantinei, a birourilor; 

• toate zonele din interiorul și exteriorul instalațiilor de producție sunt permanent 

dezinfectate; 

• au fost introduși recipienți cu dezinfectanți în punctele de acces, în cantine, în zonele 
comune; mesele gătite pentru angajați au fost înlocuite cu mese reci  pentru a se evita 
interacțiunile colective din cantine; 

• toți angajații au fost instruiți cum să acționeze pentru a preveni infecția lor cu 

COVID-19 și trebuie să raporteze zilnic starea lor de sănătate; 

• au fost implementate schimburi de lucru împărțite sau alternative pentru a minimiza 
interacțiunea; 



 
Alum S.A .  Phone: +40 240 535 022  alum@alum.ro 
Tulcea, 82 Isaccei Street Fax: +40 240 535 495 www.alum.ro 
Tulcea County 

 
3 

                                                                            
 
 

• starea de sănătate a angajaților este verificată zilnic înainte de începerea activității; 

• au fost deja simulate planuri de urgență și continuitate a activității pentru situația în 
care unul sau mai mulți angajați sunt infectați cu COVID-19, astfel încât să nu fie 
perturbate operațiunile; 

• călătoriile de afaceri au fost reduse la minimum și participarea la evenimente a fost 

suspendată; 

• vizitele în unitatea de producție au fost reduse la minimum; 

• Compania și-a pus în aplicare programul de muncă de acasă (telemuncă) pentru 

angajați, acolo unde este posibil; 

• recomandările pentru șoferi și pentru alte entități relevante implicate în transportul 

de mărfuri în urma focarului COVID-19, așa cum au fost ele publicate de Comisia 

Europeană, au fost deja implementate în cadrul Companiei; 

• ca urmare directă a acestor măsuri, în stadiul actual al pandemiei, ALUM operează 

la parametri normali și are un lanț de distribuție complet funcțional. 

 

ALUM beneficiază, de asemenea, de un ajutor considerabil din partea companiei de 

securitate afiliate, Rivergate, care este în alertă 24/7. 

 

În prezent, conducerea ALUM monitorizează îndeaproape evoluția acestei pandemii și 

acționează cu precauție, dar aplicând acțiuni rapide și decisive pentru a limita impactul 

negativ asupra angajaților și operațiunilor. 

 
 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: 
www.alum.ro  

 

Florența Ghiță 
București 
Telefon: +40 744 644 004 
Email: investor.relations@alro.ro 
 
 
 

Despre: 
 
ALUM 
 

ALUM este singurul producător de alumină calcinată din România și face parte din Grupul ALRO. Alumina 
calcinată este utilizată pentru obținerea aluminiului, iar ALUM deține o rafinărie de alumină cu o capacitate de 
producţie de 600.000 tone pe an. Alumina produsă de Companie este livrată atât pe piaţa internă către ALRO 
S.A., precum şi internațional. Acţiunile companiei ALUM sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti din 1997. 
 
 
Grupul ALRO 

 
ALRO S.A. și filialele sale sunt denumite în mod colectiv ''Grupul ALRO'' sau “Grupul”. Companiile care fac parte 
din Grupul ALRO sunt: Alro S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral 
Holdings I, Ltd. - societatea minieră de extracție de bauxită, Vimetco Extrusion S.R.L. – procesator produse 
extrudate, Conef S.A. – administrarea portofoliului de acțiuni ale Alro, Global Aluminium Ltd. - entitate de tip 
holding și Bauxite Marketing Ltd. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând 
materiile prime pentru ALRO. 
 
 
 
 

http://www.alum.ro/
mailto:investor.relations@alro.ro
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Press Release 

 

ALUM takes actions to prevent and mitigate COVID-19 effects 

and donates RON 100,000 to Tulcea County Hospital 

 

 ALUM implemented a complete set of measures to prevent and mitigate 

COVID-19 effects and to protect the health of its employees while 

securing a normal operational work-flow; 

 

 The Company remains one of the main pillars in Tulcea area and 

supports the local community fight against COVID-19 by donating RON 

100,000 to Tulcea County Hospital; 

 

 ALUM’s Research & Development Laboratory has prepared a hand liquid 

disinfectant based on the guidelines for the local production as set by 

the World Health Organization 

 
Tulcea, 7 April 2020 – ALUM S.A. (BSE, ATS segment - AeRO: BBGA) the only calcined 
alumina producer in Romania, supports the fight against COVID-19 by donating RON 
100,000 to Tulcea County Hospital for medical supplies and equipment, antiviral medication, 
ventilation and monitoring life signs systems, while on the other side is implementing a 
comprehensive set of protocols and procedures in its alumina refinery.  

“We are facing exceptional conditions and we need to take decisive actions to 
preserve the health and safety of our employees and the local community. Because 
our employees, their families and friends, we all are the community and we need to act 
together to stop this pandemic and its devastating effects. Besides the contribution to 
Tulcea County Hospital and the strict hygiene rules within our premises, our Research 
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& Development Laboratory has developed our hand liquid disinfectant”, said 
Gheorghe DOBRA, Chief Executive Officer ALUM, Tulcea. “Pending approval from 
competent authorities, we will be able to produce sufficient disinfectant to cover 
ALUM’s needs and to ensure the safety of our employees and partners” added 
Gheorghe DOBRA. 

Considering the need to urgently apply hygiene measures for the employees of ALUM to 

prevent infection with COVID-19, as well as the lack of liquid or gel disinfecting materials 

on the market, the Company explored alternatives and safe solutions to overcome this 

situation. In this respect, the Research & Development Laboratory of ALUM has prepared 

(for laboratory tests) a hand liquid disinfectant based on the guidelines for the local 

production as set by the World Health Organization.  

 

This liquid disinfectant can be prepared in the Research & Development Laboratory of 

ALUM with ingredients purchased from the local market based on a protocol set and in 

sufficient quantities for the internal use of ALUM. Currently, the Company has filed under 

an emergency status for obtaining the authorisation at the National Department of Public 

Health, part of the Ministry of Health for the preparation and local use of this product. 

 

Furthermore, as an answer to the threat of COVID-19 and to protect the health of its 
employees, ALUM has implemented from an early stage of this pandemic crisis a whole set 
of protocols and procedures with the main focus that all sanitization and disinfection 
measures are properly implemented and thus to ensure a normal work-flow for clients and 
suppliers and hence to mitigate the negative outcomes derived from this pandemic.  

Among the comprehensive operational and administrative measures implemented within the 
organization there are: 

● medical and protective supplies and equipment, like face masks, gloves, overalls are 
distributed to all employees; 

● new protocols and procedures have been designed and implemented in the plant, in 
coordination with the central and local authorities, and with the observance of the 
World Health Organization’s recommendations for industrial sites;  

● strict measures of cleaning, sanitization and disinfection of the locker rooms, common 
areas, cafeteria, offices were implemented; 

● all the areas inside and outside production facilities are permanently disinfected;  

● disinfectant dispensers were placed in the access points, cafeterias; cooked meals 
have been replaced with cold meals for all employees to avoid collective interactions 
at the canteens; 

● all employees were instructed how to act to prevent their infection with COVID-19 and 
have to report daily their health status;  

● split/ rotational shifts have been implemented to minimize interaction;  

● employees’ health condition is checked daily before starting the work; 

● contingency plans have been already simulated for the case when one or more 
employees are infected with COVID-19 and thus the Company ensured that the 
operations are not disrupted; 
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● business trips have been reduced to an absolute minimum and participation to events 
of all kinds has been suspended; 

● visits to the production facilities site were reduced to a minimum; 

● the Company had implemented remote work for employees, where possible; 

● the recommendations for drivers and relevant transport-related undertakings involved 
in freight transport following the COVID-19 outbreak as published by European 
Commission were already implemented within the Company; 

● as a result, for the current phase of pandemic ALUM is operating in normal 
parameters and has a supply chain fully operational. 

ALUM benefits also from solid support from one of the Group’s affiliated security company, 
Rivergate being in full alert 24/7. 

Currently, the management is closely monitoring the development of this pandemic and acts 
with caution but with immediate and decisive actions to limit the negative impact on its 
employees and operations. 

 

For further information, please contact: 
www.alro.ro  

 

Florența Ghiță 
Bucharest 
Phone: +40 744 644 004 
Email: investor.relations@alro.ro 
 
 

About: 
 
ALUM 

 
ALUM is the only Romanian producer of calcined alumina, used for the production of aluminium and has an 
alumina refinery with a production capacity of 600,000 tonnes of alumina per year. The alumina produced by the 
company is supplied both on the domestic market to ALRO S.A., part of the Vimetco Group, and internationally. 
ALUM’s shares have been traded on the Bucharest Stock Exchange since 1997. 
 
 
ALRO Group 

 
ALRO S.A. and its subsidiaries are collectively referred to as ''ALRO Group'' or ''the Group''. The companies part 
of ALRO Group are: Alro S.A. – the aluminium producer, Alum S.A. – the alumina producer, Sierra Mineral 
Holdings I, Ltd. – the bauxite mining company, Vimetco Extrusion S.R.L. – extrusion processing business line, 
Conef S.A. – Alro share portfolio management, Global Aluminium Ltd. – holding entity and Bauxite Marketing Ltd. 
Having this structure, the Group created an integrated production chain, assuring the raw materials for ALRO. 
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