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Comunicat de presă 

 
 

Grupul ALRO își reafirmă angajamentul față de 
dezvoltarea durabilă și economia circulară 

 

 În 2019, nivelul intensității de carbon și al emisiilor indirecte ale ALRO au fost 
semnificativ sub media europeană, Societatea situându-se astfel în topul 
companiilor cu impact redus asupra mediului 
 

 ALRO ocupă primul loc în ceea ce privește Siguranța în Electroliză conform 
„Raportului privind statisticile de siguranță din 2019”, emis de asociația European 
Aluminium, ceea ce reprezintă o recunoaștere importantă a eforturilor constante 
ale Companiei de a crea un loc de muncă sigur pentru angajații săi 
 

 Grupul ALRO are peste 3.600 de furnizori, activitatea sa anuală de aprovizionare 
generând cheltuieli semnificative realizate, în principal la nivel local 

 
 Promovând practicile și principiile responsabilității sociale corporative, doar în 

2019, Grupul a implementat peste 45 de inițiative pentru comunitățile locale și 
angajații săi, iar de la începutul crizei sanitare a donat aproape 650.000 RON 
instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea efectelor 
COVID-19 
 

 Prin angajamentul de îmbunătățire a guvernanței sale corporative prin utilizarea 
celor mai recente reglementări și bune practici, ALRO este una dintre cei mai 
performante companii din cadrul Bursei de Valori București, obținând 9,5 puncte 
din 10 în evaluarea VEKTOR 
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Slatina, 4 august 2020 – ALRO S.A. (BVB: ALR, „Compania” sau „ALRO”), unul dintre cei mai 
mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, a 
publicat cel de-al treilea Raport de Sustenabilitate consolidat pentru anul 2019, care oferă o 
imagine de ansamblu transparentă și detaliată a eforturilor Grupului în domenii-cheie precum 
mediul înconjurător, al politicilor sociale și de guvernare corporativă, importante atât pentru 
pentru investitorii, angajații, clienții companiei, cât și pentru alte părți interesate. 

În contextul ultimelor modificări legislative la nivel european, Grupul se angajează să respecte și 
să își adapteze strategiile și programele sale de dezvoltare. „În 2019 am continuat să 
implementăm măsuri, să utilizăm sisteme și să progresăm în integrarea sustenabilității în 
tot ceea ce facem, cu obiectivul ambițios de a deveni o fabrică verde, inovatoare și 
sustenabilă cu ținta de a  atinge aproape de zero emisii și deșeuri cu ajutorul 
tehnologiilor de ultimă generație”, a declarat Marian NĂSTASE, Președintele Consiliului de 
Administrație al ALRO. „În perioada următoare, ne vom concentra pe creșterea mixului de 
producție în favoarea produselor cu valoare adaugată mare și foarte mare și pe 
continuarea investițiilor în eficiență energetică”, a adăugat Marian NĂSTASE. 

Raportul de Sustenabilitate al Grupului ALRO aferent anului 2019 a fost pregătit cu sprijinul 
INNOVA Project Consulting în calitate de consultant extern specializat în sustenabilitate, 
https://www.innovaconsulting.ro. 

„Suntem încântați că am avut ocazia să contribuim la pregătirea Raportului de 
Sustenabilitate aferent anului 2019 al Grupului ALRO, un Grup cu tradiție în sectorul 
aluminiului, care în ultimii ani a demonstrat că sustenabilitatea și inovația joacă un rol 
important în dezvoltarea sa”, a declarat echipa de management a INNOVA Project 
Consulting. 

Grupul a continuat în 2019 să implementeze programe de eficiență energetică și să integreze 
principiile economiei circulare în activitatea sa prin investiții extinse în cercetare și dezvoltare, 
două exemple fiind proiectul ALUM de a transforma șlamul roșu într-un produs viabil pentru alte 
industrii, precum și parteneriatul ALRO cu Rio Tinto Aluminium Pechiney în ceea ce privește 
implementarea unui nou model de cuvă de electroliză cu un consum redus de energie care are 
la bază tehnologia AP12LE, care se estimează că va crește semnificativ eficiența energetică a 
Companiei. 

În aceeași direcție de eficientizare, reducere a efectelor activității Companiei asupra mediului și 
valorificarea de noi oportunități, ALRO a continuat să își mărească volumul de deșeuri de 
aluminiu reciclate și retopite, atingând un nivel de 400.000 tone de deșeuri prelucrate din 2013 
și un nivel de 10 milioane de tone de aluminiu electrolitic produs din 1965, când și-a început 
producția. Unul dintre obiectivele principale ale Companiei este creșterea capacității totale de 
procesare a Eco-Topitoriei la 100.000 de tone pe an. Prin prelucrarea deșeurilor de aluminiu și 
creșterea ratei de reciclare, ALRO își reduce dependența de energia utilizată și achiziționată, 
deoarece consumul de energie pentru cantitățile suplimentare reciclate scade cu 95% în 
comparație cu aluminiul electrolitic. În acest fel, ALRO își crește competitivitatea prin utilizarea 
celor mai bune tehnologii disponibile, și care sunt în conformitate cu cerințele UE pentru crearea 
unei industrii a aluminiului circulare și durabile. 

Prin investițiile în tehnologia de produs, ALRO a obținut o eficiență energetică de 99% pentru 
tehnologia utilizată în electroliză, iar conform studiilor, Grupul se va situa în top 4 la nivel 
european din punct de vedere al eficienței energetice în cadrul secției de electroliză. Parte a 
aceluiași program de eficientizare a activității și de refolosire a resurselor, Compania a 
implementat diferite proiecte care au permis îmbunătățirea sistemului de gestionare al apei, 
optimizarea producției acesteia, precum și tratarea și reutilizarea a aproape 90% din apa 
utilizată. 

Fiind unul dintre pilonii economiei românești, Grupul ALRO are o responsabilitate deosebită atât 
pentru mediu, cât și pentru societate. Din acest motiv, echipa de management are o abordare 
holistică asupra sustenabilității și întregului lanț de aprovizionare. Prin urmare, ALRO încearcă 
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să asigure un mediu de afaceri local etic, sigur și sănătos, având peste 3.600 de furnizori la 
nivelul Grupului. Activitatea de aprovizionare a Grupului generează anual cheltuieli semnificative 
care sunt redirecționate în principal la nivel local, asigurând astfel prosperitatea comunităților în 
care Grupul activează. Mai mult, în contextul COVID-19, Grupul și-a reafirmat angajamentul față 
de societate, angajați și familiile lor și a făcut mai multe donații în bani și echipamente medicale 
atât instituțiilor locale, cât și celor naționale implicate în prevenirea și combaterea răspândirii 
coronavirusului. 

Din dorința de a respecta legislația europeană aflată în continuă schimbare și de a satisface 
așteptările părților interesate, ALRO a inclus nu numai activitățile și realizările din domeniul 
sustenabilității menționate mai sus, dar și obiectivele sale de a deveni o fabrică verde și 
inovatoare în Raportul de Sustenabilitate consolidat aferent anului 2019, care este disponibil 
pe website-ul companiei: www.alro.ro/rapoarte-de-sustenabilitate. 

 
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: 
 

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

Note către editori: 
 
Grupul ALRO 
 
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 de extracție a bauxitei, Vimetco 
Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de 
management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding și Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având 
această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO. 
 
ALRO 
 
ALRO este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe 
verticală. ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, 
după capacitate, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa de aluminiu primar, 35.000 tpa 
de aluminiu reciclat și 325.000 tpa de aluminiu turnat.. 
 
Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are 
exporturi și în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are 
certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale 
respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal 
Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele laminate plate. 
 
Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul Indicilor al Bursei de Valori București a aprobat includerea 
ALRO (codul ALR) în BET, indicele principal al pieței, iar în BET-TR, indicele care include si dividendele 
acordate de companiile din BET. Indicele BET va include astfel 16 societăți, ceea ce este o premieră în 
istoria pieței locale de capital și reprezintă o diversificare fără precedent a sectoarelor reflectate de indice. 
Acțiunile ALRO au fost listate la Bursa de Valori București din octombrie 1997, iar în urma acestei decizii, 
ALRO devine prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici. 
 


