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Alro  
Imbunatatirea eficientei energetice 
prin folosirea tehnologiilor inovative 
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• Producător de aluminiu primar și prelucrat (produse laminate plate și produse 
extrudate), integrat pe verticală 

 
• Fabrici performante : producerea aluminei, obtinerea aluminiului electrolitic și 

prelucrarea produselor din aluminiu amplasate în Tulcea și Slatina, România   
 
• Axarea pe reducerea costurilor, scăderea consumurilor, imbunatatirea 

continua  si cresterea produselor cu valoare adaugata 
 

• Axarea pe produsele cu valoare adăugată mare si foarte mare  în Divizia de 
Aluminiu Prelucrat si Vimetco Extrusion 
 

• Axarea pe piețe cheie, inclusiv sectoarele aerospatiala și auto 
 

• Respectarea în totalitate a reglementărilor de mediu și ocuparea pozitiei de de 
lider în ceea ce privește eficiența  

Vânzări în anul 2017: 600 milioane Euro  

Nr. de clienți la nivel mondial: >500  

Producția de bauxită ( materia prima pentru alumina) în anul 2017: 
   1,8 milioane tone 

Capacitate instalată pentru  alumina: 600 mii tone/an  

Capacitatea de producție a Diviziei de Aluminiu Primar: 265 mii tone aluminiu 
electrolitic/an; 340 mii tone aluminiu turnat/an  

Date - cheie Privire generală 

Capacitatea de prodcutie a Diviziei de Aluminiu Prelucrat în 2017: aprox. 90 mii 
tone/an (120 mii tone pe an până în 2022 ) 

Operațiuni în România și Sierra Leone 

Vimetco  

Management 

Bucharest  
Vimetco  NV 

Olanda  

Vimetco 

Trading 

România 

ALRO SA 

România 

ALUM SA 

România 

Vimetco  

Extrusion  

România 
SMHL 

Sierra Leone  

Structura Grupului  

Unul din cei mai mari producători de aluminiu 
integrați pe verticală, din Europa   
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Bauxită Alumină 
Aluminiu 

primar 

Aluminiu 
prelucrat 

Divizia de Al. 
Prelucrat (FRP) 

Vimetco 
Extrusion 

Sârmă, bare, 
sleburi 

Plăci, table, 
benzi 

Produse finite 

Produse 
extrudate  

Piețe finale 

 Prezentarea activității grupului Alro 

HVAP=Produse cu valoare adăugată mare 
VHVAP=Produse cu valoare adăugată foarte mare 

Sierra Leone Tulcea, România Slatina, România Slatina, România 

Eco recycling  
Este  planificat sa creasca capacitatea de la 32 000 
tone la  100 000 tone/an pana in anul  2020 
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Secțiunea 2: Sistemul de management energetic 
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•  Reducerea consumului specific de energie prin utilizarea de tehnologii 

inovatoare: agitatoare electromagnetice, anozi cu sloturi,  AP 12LE technology 

bricks, arzătoare pe oxi-gaz, etc… 

•  Audit realizat de cel mai bun furnizor de tehnologie din industria aluminiului și 

efectuarea de evaluări comparative (benchmarking) 

•  Înlocuirea becurilor clasice cu lămpi LED.  

•  Montarea de variatoare de frecvență la motoarele electrice 

•  Operațiuni complet integrate, cu realizarea unui mix de produse cu valoare 

adăugată mare   

Creșterea eficienței energetice  Reducerea progresivă a emisiilor de CO2 

Reducerea emisiilor în aer 

Reducerea consumului de apă industrială 

• Instalarea și punerea în funcțiune a turnurilor cu răcire forțată și 

echipamentelor de tratare a apei.  

• Participarea activă în grupul operativ pentru apă al Asociației 

Europene a Aluminiului 

• Instalarea instalațiilor de epurare uscată 

• Instalarea centrului  de tratare fum  

• Instalarea centrului de tratare volatile 

• Conformare completă la NFM BREF (Documente de referință 

privind BAT, ale Industriei de Metale Neferoase) 

• Reducerea consumului specific de gaz natural 

• Reducerea consumului specific de energie 

• Reducerea consumului de anozi  

• Reducerea consumului de materiale direct corelate cu emisia de 

CO2 

Creșterea ratelor de reciclare a deșeurilor  

•  Creșterea capacității  Eco-Recycling – consumul specific de energie este mai 

mic cu 95% comparativ cu cel realizat pentru producerea aluminiului 

electrolitic; 

•  Cooperarea cu universități și alte companii în domeniul reciclării deșeurilor  

•  Participarea activă în grupul operativ pentru deșeuri al Asociației Europene 

a Aluminiului (EA) 

Directiile dezvoltate & respectarea reglementărilor UE  

Principalele direcții dezvoltate  
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Consum de energie  pentru toate entitatile grupului si apoi individualizat pentru 
fiecare sector      http://10.0.3.150/ems14/ 
 

Monitorizarea on-line a consumului de energie 

Aspecte-cheie 

•  Consumuri de energie și gaz natural monitorizate online in toate 
sectoarele 

• Luarea de măsuri pentru soluționarea abaterilor  

•  Consumatorul mare nu inseamna si consum fara eficienta 

• Certificarea sistemului de management energetic 

• Utilizarea auditului extern pentru consumurile de energie și propuneri de 
îmbunătățire  

• Utilizarea evaluării comparative (benchmarking) pentru a stabili unde ne 
poziționăm față de concurență  

• Stabilirea unor noi ținte de consumuri specifice, mai mici, în fiecare an 

• Instruirea și motivarea angajaților pentru atingerea noilor obiective 

http://10.0.3.150/ems14/
http://10.0.3.150/ems14/
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Sistem de monitorizare consumuri de energie: exemplu 

La fiecare câteva minute consumul se compară cu previziunile pentru fiecare sector, iar dispecerul energetic/de producție ia măsuri pentru 
încadrarea în consumul previzionat. 
Abaterile apărute în diverse sectoare sunt preluate de Electroliză prin reducerea intensității curentului electric în acest sector 

Deoarece este o societate mare consumatoare de energie în bandă în România, Alro asigură stabilitate Sistemului 
Energetic Național 
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Sistem de monitorizare KPI 

Sistem de monitorizare a activitatii de productie din cele doua divizii 
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Dashboard face parte din 
SAP 

Sunt urmariti pentru fiecare 
entitate  indicatorii in functie de 
activitate si sector  

Sistem de monitorizare Dashboard 
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Se analizeaza zilnic, saptamanal, lunar 
pentru fiecare  linie de productie : 
-productie planificata; 
-productie realizata; 
 - rebut; 
 - calitate; 
- disponibilitate ; 
- productivitate. 

Sistem de monitorizare Dashboard 

Raportarea zilnica:   “  Va informam ca acest raport zilnic este generat si expediat 
automat.  Sistem: SAP/APR300 

Departament: E.R.P” 
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Investițiile majore în tehnologii au condus la reducerea: 
 
- consumului de energie în Electroliză cu 1 000 kWh/tonă 
- consumului de apă proaspătă  de 5 ori. Astăzi, rata de reciclare a apei este 

de peste 80%. 
- emisiilor de perfluorocarburi (CF4 and C2F6 – Gaze cu efect de seră)  de 85 

ori față de anul 2002 
 

Rezultatele sistemului de monitorizare energie și ale 
investițiilor în tehnologii inovatoare – Divizia de Al. Primar 
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Divizia Aluminiu Prelucrat- dupa ce a devenit parte a Alro  

Consumul specific de energie electrica  a scazut de 2ori ; 
Consumul specific de gaz natural a scazut de 5 ori.  



14  EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU FLEXIBILITATE ȘI SUSTENABILITATE FINANCIARĂ  

Secțiunea 3: Evaluarea comparativă a performanțelor (Benchmarking)  
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Consumul total de energie al Grupului Alro se ridică la aprox. 360 MWh/h, din care cel al Electrolizei la 330 MWh/h  
În urma implementării noului program AP12LE, Alro se va poziționa între primele 10 companii de producere a aluminiului 
primar din lume (cu excepția Chinei) în ceea ce privește consumul specific redus de energie, sub valoarea de 13,0 MWh/tona 
de Aluminiu electrolitic 
Programul a demarat in acset an. 

Evaluare comparativă – Consum specific de energie 

În anul 2015 JRC-Institutul pentru Energie 
și Transport  a emis un raport către 
Comisia Europeană: “Eficiența energetică și 
emisiile de GES: Posibile scenarii pentru 
industria aluminiului” 

Poziția ocupată de Alro în anul 2016 înainte de utilizarea tehnologiei  
AP 12 LE și situația după ce se va implementa acest proiect  
Sursa: Rio Tinto Alcan 

Consumul de energie în c.c. al producătorilor 
de aluminiu în 2016 

vârstă și tehnologie similară ALRO 

- 44 fabrici sau serii de electroliză 
- reprezentând 36% din producția de aluminiu, cu 
excepția Chinei 
- dimensiunea bulei este proporțională cu 
producția anuală 
- date demarare între anii 1950 și 2014 
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CO2 – Evaluare comparativă (Benchmarking)  
la nivel european   

Alro 
2007 - 2008 Alro 

2013 - 2014 

Alro și-a îmbunătățit poziția în ceea ce privește emisiile de CO2 în Divizia de Al. Primar, de pe locul 6 până pe locul 3,  
din 2007-2008 până în 2013-2014.   

sursa: European Aluminium 

Comparație 2007/8 vs. 2013/14 cu aceleași 20 fabrici  
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Pragul celor mai buni 10% dintre performeri  

Media 2013-2014 
Benchmarking 2007-2008 (1,514 tCo2/tAl) Benchmarking 2013-2014 (1,522 tCo2/tAl) 
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 Viitorul ALRO 

              

ALRO - Fabrică a Viitorului (Factory of the Future - FoF) 
 

Implementarea principiilor europene de sustenabilitate în industria de aluminiu – în baza Cercetării & Dezvoltării, 
fabricarea de produse cu profitabilitate foarte mare, utilizarea de tehnologii prietenoase cu mediul înconjurător (BAT) cu 
zero emisii, zero deșeuri, odată cu reducerea consumului global de energie.    

2018 - 2020 2021 - 2030 >2031 

PE TERMEN MEDIU 
• Creșterea producției de laminate plate (FRP) până la 120,000 t/an 

• Dezvoltarea de noi produse 

• Consolidarea activității de Cercetare & Dezvoltare la nivelul 
grupului ALRO 

• Asigurarea avantajelor competitivitatii date de influenta investitiilor 
si in special a “know how” 

PE TERMEN SCURT 
• Extinderea cotei de piață prin creșterea cantității de Produse cu 

Profitatibilate Foarte Mare (PPFA) in cadrul mixului de produse, 
prin diversificarea gamei de produse (produse obținute prin 
placare, poduse pentru industria auto, industria aerospatiala) 

• Optimizarea costurilor și îmbunătățirea continuă a proceselor 

• Creșterea producției in  Eco Recycling până la 100 000 Mt.  

VIITORUL PE TERMEN LUNG 
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• Acest concept nou de fabrică de aluminiu este menit să îndeplinească obiectivele UE referitoare la următoarele aspecte: 

Conceptul proiectului “ALRO – Long Term Future”  
Principalele acțiuni 

• Realizarea unei fabrici moderne  de aluminiu, capabilă să fabrice produse cu profitabilitate foarte mare, folosind tehnologii prietenoase 
cu mediul înconjurător (BAT) cu zero emisii, zero deșeuri, cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) și a consumului global 
de energie.  

• Conducerea activității în baza conceptului  Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea unei industrii sustenabile, capabilă să 
asigure creștere economică și bunăstare socială;  

• Crearea unor exemple și modele în ce privește cele mai bune tehnologii disponibile în vederea materializării obiectivelor europene, ce 
vizează revitalizarea și asigurarea unei dezvoltări sustenabile a industriei.  

Energie verde 

Eficiență energetică 

Zero deșeuri și zero emisii 

Reciclare 

Protecția mediului, Sănătate și siguranță 
(EHS) 

Creșterea competitivității 

Cercetare și dezvoltare 

Digitalizare  
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Sectiunea 4: Nevoile industriei aluminiului din Romania                        
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• Electricitatea reprezintă materia primă de bază pentru producătorii de 
aluminiu. 

• Costurile cu electricitatea pentru producătorii de aluminiu, precum Alro, se 
situează între 27-45% din costul total de producție, în funcție de prețul 
energiei electrice și de tipul de tehnologie utilizată. Datorită prețului, costul în 
UE este de circa 40 % !!! 

• În România, au existat perioade când prețul la energie pentru Alro (cu toate 
taxele) a fost mai mare cu 20 USD / MWh decât cel al companiilor  din 
industria germană de aluminiu. Cum să asigurăm competitivitatea la nivel 
european? Cum să putem investi în modernizare/ tehnologii inovative cu un 
astfel de handicap?  

• În curând se va introduce in UE o nouă reglementare în ceea ce privește 
energia aferentă certificatelor CO2, iar aplicarea acesteia nu va fi uniformă. 
În timp ce țările foarte industrializate au găsit/ vor găsi soluții să susțină/ să 
reducă impactul asupra propriilor companii, și acest lucru este de apreciat, 
ce se va întâmpla oare în România?  

  11 țări ale EU28 au implementat mecanisme de protecție pentru a compensa 
costurile indirecte generate de Sistemul UE de Tranzacționare a Emisiilor 
(ETS) asupra prețurilor la electricitate pentru marii consumatori.  
• UE este importator net de aluminiu 

Locurile de muncă din industria de aluminiu și serviciile conexe din Romania  
nu sunt importante?  

• Situația actuală de tranzacționare din România de peste 40% pe piața 
pentru ziua următoare, de fapt piata SPOT, are următoarele dezavantaje: 
- Pentru a asigura nevoile de energie ale Grupului Alro există în derulare 

peste 30 de contracte, un întreg departament fiind dedicat acestei activități 
!!! 

- Nu se poate face un plan de activitate pentru mai mulți ani, atâta timp cât 
nu se cunoaște cantitatea și prețul energiei;  

- Există un risc mare în realizarea de modernizări de tehnologie/ investiții în 
dezvoltare.  

Principalele aspecte 

Principalele acțiuni 

Factorii de decizie din România și UE trebuie să analizeze și să ia 
măsuri de îmbunătățire:  
 
• Contracte pe termen lung pentru marii consumatori, chiar dacă 

negocierea contractelor se va face anual; 
 

• O platformă pe OPCOM dedicată marilor consumatori, pe care 
aceștia să opereze; 
 

• Stabilirea la nivel european a zonelor în care diverse tipuri de 
energie regenerabilă au cea mai bună eficiență și nu impunerea 
unei cote obligatorii pentru fiecare țară pentru toate tipurile de 
energie regenerabilă, altminteri vor exista în continuare situații 
absurde, cum ar fi să ceri țărilor nordice cotă la energie solară!!  

Nevoile industriei de aluminiu pe piața de energie  

•  Alro oferă stabilitate în sistemul național de energie datorită 
consumului mare de electricitate în bandă 

 
• Planul nostru de activitate are un grad mare de incertitudine datorită 

pieței de energie, în ultimii ani fiind amânate / anulate investiții. 
 

• “ALRO –Long Terme Future” face parte din Foaia de Parcurs privind 
Sustenabilitatea în Industria Europeană de Aluminiu către 2025. 

Certitudini 
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Mulțumesc! 


