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Prin prezentul raport curent vă informăm despre un eveniment important de raportat: 

 

Comunicat de presă 
 

 
ALRO a obținut prima certificare ASI Performance 

Standard, Versiunea 3, din Europa 
 

 ALRO confirmă performanţa de vârf a practicilor sale de afaceri sustenabile și 
responsabile, prin obținerea a prestigioasei certificări Aluminium Stewardship 
Initiative (ASI); 
 

 În obținerea acestei importante certificări de sustenabilitate pentru industria 
aluminiului la nivel global, auditul a examinat Raportul de Sustenabilitate și 
Strategia ALRO ca parte a evaluării generale a performanței de sustenabilitate a 
Companiei; 
 

 Un prestigios organism de certificare independent – DQS-CFS (Germania), a 
efectuat auditul operațiunilor ALRO conform criteriilor Standardului de 
Performanță ASI; 
 

 Certificatul de la ASI către ALRO este primul eliberat în Europa bazat pe ASI 
Performance Standard V3 (Versiunea 3, cea mai recentă versiune disponibilă, 
publicată în mai 2022). 
 
 

Slatina, 31 ianuarie 2023 - 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, 
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anunță că a obținut Certificarea ASI Performance Standard V3 (mai 2022) pentru operațiunile 
sale din Slatina, România. Certificarea acoperă, după cum se menționează în documentul oficial 
primit de Companie: „Fabricarea și comercializarea sleburilor din aliaj de aluminiu, bare, sârmă, 
plăci și table obținute prin turnare, laminare la cald, omogenizare, tratament termic, prelucrare 
mecanică, finisare, și testare pentru aplicații industriale, aerospațiale, din industria auto și de 
apărare, în locațiile ALRO S.A., Str. Pitesti, Nr. 116, 230048 Slatina, Judetul Olt și ALRO S.A., 
str. Milcov Nr 1, 230077 Slatina, județul Olt, România”. 
 
Programul de certificare ASI a fost dezvoltat printr-un proces extins de consultare cu mai multe 
părți interesate și este singura inițiativă complexă de standardizare voluntară de sustenabilitate 
pentru întregul lanț valoric al producţiei de aluminiului. Standardul de performanță V3 al ASI 
definește principiile și criteriile de mediu, sociale și de guvernanță a afacerilor, pentru abordarea 
problemelor de sustenabilitate în lanțul valoric al aluminiului. Acesta stabilește 62 de criterii în 
cadrul celor trei piloni de sustenabilitate: guvernanță, mediu și social, care abordează subiecte 
cheie precum biodiversitatea, drepturile omului, inclusiv al populațiilor indigene și emisiile de 
gaze cu efect de seră. 
 
„Această certificare prestigioasă de la ASI confirmă progresul nostru în materie de 
sustenabilitate din ultimii ani. Accentul nostru pe practicile de afaceri sustenabile a 
început cu mai bine de 20 de ani în urmă, când am investit masiv în echipamente de 
ultimă generație și eficiență energetică pentru a ne îmbunătăți operațiunile. Începând cu 
anul 2017, ne-am raportat performanța în materie de sustenabilitate în mod voluntar 
printr-un Raport Consolidat de Sustenabilitate. Mai mult, în 2021 am publicat o Strategie 
de Sustenabilitate pentru 2021-2025. Mai multe premii ne-au recunoscut progresul 
întrucât Raportul nostru de Sustenabilitate este considerat unul dintre cele mai bune de 
pe piața de capital din România", a spus Marian NĂSTASE, Președintele Consiliului de 
Administrație, ALRO. 
 
ALRO a devenit membru ASI în decembrie 2020. În ultimii doi ani, Compania a implementat 
cerințele ASI Performance Standard V3 și a trecut printr-un proces complex de certificare în 
ultimul trimestru al anului 2022. 
 
Raportul și Strategia de Sustenabilitate ale Companiei sunt documente esențiale pentru 
comunicarea și asigurarea trasabilității performanței de sustenabilitate a Companiei. Mai mult, în 
ultimii ani, Rapoartele de Sustenabilitate ALRO au primit premiile „Cel mai bun Raport de 
Sustenabilitate” în cadrul Galei Anuale ARIR (Asociația pentru Relația cu Investitorii din 
România). Pe baza a opt criterii, un juriu independent evaluează cele mai bune rapoarte de 
sustenabilitate de pe Piața de Capital din România încă din 2020. În 2022, ALRO s-a clasat, 
pentru al 3-lea an consecutiv, pe primele două locuri în această categorie prestigioasă. 
 
 

 

         

 

Marian-Daniel NĂSTASE                                                Gheorghe DOBRA 
Președintele Consiliului de Administrație             Director General 

 

 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: 
www.alro.ro  
 
Florența Ghiță 

București 

Telefon: +40 744 644 004 
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E-mail: 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, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a 
creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO. 

ALRO 

ALRO este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar și prelucrat integrat 
vertical. Structura acționarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea 
(10,21%) și alții (12,39%). 
 
ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați vertical, după capacitate, din Europa, având o 
capacitate de producție instalată de 265.000 tpa de aluminiu electrolitic, 47.000 de tone pe an de aluminiu reciclat și cu 
o capacitate de 332.000 de tone pe an de aluminiu turnat și facilități de procesare de 140.000 de tone pe an de aluminiu 
laminat la cald și la rece și divizia de extrudare. 
 
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, Comisia de Indici a Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO (codul 
ALR) în BET, indicele principal al pieței, iar în BET-TR (indice care include si dividendele distribuite). Acțiunile ALRO au 
fost listate la Bursa de Valori București încă din octombrie 1997 și ALRO reprezintă prima companie din industria 
aluminiului prezentă în cei doi indici. 
 
Începând cu anul 2020, ALRO și Vimetco Extrusion sunt membre ale ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație 
internațională care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului. 
 
 


