
Alro Slatina
mizeazã pe produsele cu valoare adãugatã

mare pentru consolidarea afacerii

S
trategia producãtorului
de aluminiu Alro Slatina
se axeazã pe continua-
rea investiþiilor în tehno-

logii ºi echipamente performante,
care vor contribui la reducerea
costurilor de producþie, extinde-
rea gamei de produse ºi îm-
bunãtãþirea calitãþii acestora. Alro
activeazã pe o piaþã globalã ex-
trem de competitivã. De aceea,
creºterea ponderii produselor cu
valoare adãugatã mare, a produ-
selor laminate plate din aliaje
dure ºi de înaltã rezistenþã ºi a
produselor pentru industria aero-
nauticã reprezintã, în continuare,
o prioritate. Aceste mãsuri vor
contribui ºi la creºterea competiti-
vitãþii, a productivitãþii ºi a eficien-
þei energetice. De asemenea, in-
vestiþiile vizeazã consolidarea po-
ziþiei de producãtor de referinþã în
Europa Centralã ºi de Est, precum
ºi pe cea de exportator important
al României, acestea reprezen-
tând peste 70% din producþia în-
registratã anual de Alro Slatina.

Miza – industria
aeronauticã, auto, de
ambalaje ºi construcþii

Mãsurile implementate de ma-
nagementul Companiei reflectã
strategia Comisiei Europene de
reindustrializare. Acestea mizea-
zã pe o dezvoltare, în urmãtoarea
perioadã, a producþiei pentru
sectoare precum industria aero-

nauticã, industria auto ºi de am-
balaje ºi construcþii. În acest sens,
Alro are în plan livrarea de produ-
se certificate pentru industria ae-
ronauticã. Etapele preliminare
din programul AERO au fost par-
curse cu succes, Compania deve-
nind producãtor certificat. Com-
pania a obþinut certificarea siste-
mului de management al calitãþii
în conformitate cu standardul in-
ternaþional ISO/TS 16949:2009,
specific industriei auto. Alro are
în vedere ºi extinderea gamei de
produse laminate plate prin in-
stalarea unor utilaje noi pentru
îndreptare, fâºiere ºi tãiere la lun-
gime.

De asemenea, Alro este furnizor
acreditat pentru producþia ºi pro-
cesarea mecanicã a aluminiului ºi a
al iajelor din aluminiu pentru
industria auto. În acest sens, ºi-a
extins gama de produse laminate
plate solicitate în special de clienþii
din aceastã industrie.

Creºtere de 5% a
vânzãrilor de aluminiu
procesat

Astfel, producþia totalã de alumi-
niu primar, în 2014, a fost de
263.100 tone, în timp ce producþia
de aluminiu procesat a at ins

98.500 de tone, în creºtere cu
5.000 de tone, faþã de 2013. În
2014, Alro a înregistrat o creºtere a
producþiei pentru produsele cu va-
loare adãugatã mare cu 6.700 de
tone, în timp ce segmentul de alu-
miniu primar a raportat o creºtere
de aproape 13.000 de tone. În ceea
ce priveºte vânzãrile, Grupul a înre-
gistrat vânzãri mai mari cu 5% pen-
tru segmentul de aluminiu proce-
sat, în 2014 comparativ cu 2013, în
timp ce vânzãrile aferente seg-
mentului de aluminiu primar au
crescut cu 3% în aceeaºi perioadã,
iar Alro a raportat vânzãri cu 8%
mai mari pentru produsele cu va-
loarea adãugatã mare, faþã de

2013, în timp ce vânzãrile de alu-
miniu primar au avut un nivel si-
milar în 2014, comparativ cu 2013.

Eficienþa energeticã,
prioritarã pentru
Companie

Totodatã, Alro are în vedere ºi
creºterea eficienþei energetice a
activitãþilor ºi proceselor sale prin
dezvoltarea unui sistem de mana-
gement energetic bazat pe mo-
delele ISO 16001 si ISO 50001,
prin care sã asigure caracterul
sistematic al raþionalizãrii ºi efi-
cientizãrii utilizãrii energiei. Toa-
te aceste mãsuri au avut ca rezul-
tat final o scãdere a intensitãþii
energetice, în fiecare an. O altã
direcþie prioritarã în ultimii ani o
reprezintã activitatea de reciclare

a aluminiului. Astfel, manage-
mentul Companiei mizeazã pe o
creºtere a ponderi i cantitãþ i i
deºeurilor de aluminiu folosite
pentru producerea ºleburilor ºi
barelor din aliaje de aluminiu.
Astfel, aluminiul reciclat reprezin-
tã o modalitate de economisire a
energiei, de reducere a emisiilor
de dioxid de carbon, precum ºi o
utilizare eficientã a materiilor pri-
me. Alro are în funcþiune o secþie
de reciclare a deºeurilor de alumi-
niu care utilizeazã cele mai mo-
derne echipamente.
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