
Alro Slatina îndeplineºte
criteriile de eficienþã energeticã

pentru industria în care activeazã

P
roducãtorul de aluminiu
Alro Slatina ºi-a conti-
nuat programul de inves-
tiþii într-un mediu dificil

ºi a reusit sã îºi menþinã în func-
þiune toate capacitãþile de pro-
ducþie, dar ºi cota de piaþã, în ciuda
contextului economic fragil, în
care mai mulþi producãtori de alu-
miniu s-au închis, începând cu anul
2003, numai în Europa.

Alro activeazã pe o piaþã globalã,
în care preþul aluminiului este sta-
bilit pe Bursa Metalelor de la Lon-
dra, ceea ce a obligat compania sã
investeascã, încã de acum 10 ani,
în creºterea eficienþei operaþiunilor
ºi reducerea consumurilor specifi-
ce.

De aceea, Alro a alocat peste 100
de milioane de dolari numai în
creºterea eficienþei energetice, în
ultimii 10 ani. Compania a reuºit sã
îºi diminueze consumul de elec-
tricitate pe tona de aluminiu cu
peste 75%, pentru produsele pro-
cesate, ºi cu peste 90% consumul
de gaze naturale.

Pe lângã investiþiile directe în
tehnologie, Alro lucreazã cu echi-

pa proprie de Cercetare ºi Dezvol-
tare pentru îmbunãtãþirea soluþii-
lor de obþinere a aluminiului care
ar putea reduce consumul specific
de energie electricã pe tona de
aluminiu electrolitic, cu minimum
100 kWh.

Consumul direct de electricitate
pentru întregul proces de produc-

þie a aluminiului s-a redus cu circa
10%, în perioada amintitã, iar cel
de gaz, cu circa 30%. Prin finaliza-
rea capacitãþii pentru reciclarea
deºeurilor de aluminiu, la finalul lui
2013, Alro a reuºit sã reducã con-
sumul de energie cu 95% pentru
aluminiul produs prin aceastã teh-
nologie, faþã de procesul de pro-
ducþie a aluminiului electrolitic.

Programul privind reducerea
consumului de energie a condus la
rezultate remarcabile pentru in-
dustria aluminiului.Concret, pen-
tru Divizia de Aluminiu Procesat,
între 2004 ºi 2013, consumul de
energie a scãzut de trei ori. Com-
pania a reuºit sã înregistreze o scã-
dere de 6% pentru consumul spe-
cific de curent continuu, la Electro-
lizã. De asemenea, soluþia de ilumi-
nare cu LED a scãzut cu peste 75%,
în sectoarele unde a fost imple-
mentatã ºi va continua implemen-
tarea în toate halele industriale.

În 2014, Compania a înregistrat o
pierdere netã ajustatã preliminarã
de 141 milioane de lei, comparativ
cu o pierdere netã ajustatã de 86
milioane de lei, în 2013. Cifra de

afaceri a Companiei a crescut cu
2% anul trecut, comparativ cu
2013, la douã miliarde de lei, de la
1,95 miliarde de lei, în anul ante-
rior.Rezultatele Companiei au fost
influenþate semnificativ, ºi în 2014,
de costurile cu eco-taxele genera-
te de schema de supracompensare
a sectorului de energie regenerabi-
lã, Alro înregistrând cheltuieli de
550 milioane lei pentru certificate-
le verzi ºi pentru taxa de cogenera-
re în ultimii patru ani, din care 130
milioane de lei în 2014.

Alro este unul dintre cei mai mari
producãtori de aluminiu din Euro-
pa Centralã ºi de Est, având o capa-
citate de producþie instalatã de
265.000 tpa.

Principalele pieþe de desfacere
pentru produsele Alro sunt Uniunea
Europeanã (Ungaria, Polonia, Grecia,
Germania ºi România).Compania are
exporturi în SUA ºi Asia. Alro este
certificat cu ISO 9001 pentru mana-
gementul calitãþii ºi are certificate-
le NADCAP ºi EN 9001 pentru uni-
tãþile de producþie pentru industria
aerospaþialã.
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Materii prime

Alro a alocat peste

de milioane de dolari
numai în creºterea

eficienþei energetice,
în ultimii 10 ani.


