
Alro ºi-a redus emisiile
de carbon sub media europeanã

A
lro Slatina, unul dintre
cei mai mari producã-
tori de aluminiu din
Europa Centralã ºi de

Est, a investit peste 100 de mi-
lioane de dolari în programe de
protecþia mediului, reducând am-
prenta de carbon sub limitele eu-
ropene în vigoare. Pe lângã investi-
þiile în proiecte specifice de mediu,
compania a dezvoltat programe
de automonitorizare a factorilor cu
impact.

Aceste investiþii au dus la rezultate
majore, în ultimii 10 ani, fiind înre-
gistrate scãderi ale emisiilor de peste
90% pentru anumite sectoare.
Astfel, la nivelul Diviziei de Aluminiu
Primar, Alro ºi-a diminuat emisiile de
perfluorocarburi (PFC), în 2013, cu
98,3%, faþã de 2002, volumul înre-
gistrat de emisii fiind de 39 de ori
mai mic, în comparaþie cu 1990.

În ceea ce priveºte producãtorul
de aluminã din Tulcea, Alum, acesta
a înregistrat o reducere la jumãtate
a emisiilor de gaze cu efect de serã
faþã de 2005, datoritã modernizãrii
echipamentelor de ardere ºi a tre-
cerii acestora de la combustibil li-
chid (pãcurã), la gaze naturale.

Programele de protecþia mediu-
lui au permis Grupului Alro sã pri-
meascã autorizaþii integrate de
mediu atât pentru producãtorul de
aluminiu de la Slatina, cât ºi pentru

rafinãria de aluminã de la Tulcea.
Totodatã, Compania a primit Di-
ploma de Excelenþã pentru o acti-
vitate remarcabilã în domeniul
protecþiei mediului de la Autorita-
tea Localã de Mediu din Slatina.

Mai mult, luând în considerare ni-
velul de referinþã pentru emisiile de
CO2 stabilit de Asociaþia Europeanã
de Aluminiu, conform legislaþiei
Uniunii Europene, Alro se aflã în to-
pul companiilor cu cele mai mari re-

duceri de emisii de gaze cu efect de
serã. Astfel, Alro ocupã locul ºase,
din 30 de companii producãtoare
de metal lichid ºi locul opt din cei
18 producãtori de anozi.

Eficientizarea consumului
de apã

Apa industrialã este utilizatã
drept agent de rãcire în cadrul fa-
bricãrii produselor de aluminiu.

Alro a implementat un sistem de
reciclare a apei, dar ºi a reducerii
cantitãþii de apã evacuatã în siste-
mul de canalizare. Astfel, consu-
mul de apã a fost fost redus de mai
mult de cinci ori, faþã de 2007, în
timp ce, pentru aceeaºi perioadã,
cantitatea apei evacuate a scãzut
de ºapte ori.

Reduceri ale consumului
de gaz ºi energie

Pe lângã reducerile emisiilor de
CO2, Alro a investit în scãderea
consumului de energie. Astfel, în
2013, în cadrul Diviziei de Alumi-
niu Prelucrat, Compania ºi-a redus
consumul specific de gaz de zece
ori, iar cel de energie s-a diminuat
de aproximativ cinci ori.

În decembrie 2013, Compania a
inaugurat echipamentul de topire
a deºeurilor de aluminiu, cu o ca-

pacitate de 30.000 de tone/an,
care a urmãrit implementa-

rea celor mai bune tehnici
disponibile atât în ceea
ce priveºte echipamen-
tul de epurare, cât ºi
cele de topire.
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Materii prime

de milioane de dolari -
investiþia

în programe
de protecþia

mediului.


