
 

 

Raport Curent  

                       ALRO S.A. Str. Pitesti, nr 116             Tel: +(40) 249 431 901                                                    alro@alro.ro 
                       Slatina, Romania                                  Fax: +(40) 249 437 500                                                    www.alro.ro 

  
 
 
  

 
Nr. 58/21.07.2022 

 
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  
        Bursa de Valori București 

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicată) și 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață 
 
Data raportului: 21.07.2022 
Denumirea entității emitente: ALRO S.A. 
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt 
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - 
Categoria Premium (simbol de piață: ALR) 

 
Comunicat de presă 
 

Prețurile prohibitive la energie electrică și gaze naturale 
obligă Grupul ALRO să ia măsuri decisive pentru 

conservarea valorii activelor Grupului 
 

 Prețul gazelor naturale pe piața din România a crescut de zece ori - de la 18 
EUR/MWh în T1 2021, cotația pentru T4 2022 a atins și depășit 180 EUR/MWh; 
 

 Prețul energiei electrice pe piața locală a crescut de la 60 EUR/MWh în T1 2021, la 
o cotație pentru T4 2022 ce a atins și depășit nivelul de 500 EUR/MWh; 
 

 Disponibilitatea limitată a produselor energetice și incertitudinea privind viitorul 
apropiat reprezintă o situație dificilă la nivel național pentru toți actorii industriali, 
chiar și pentru cei strategici; 
 

 Strategia Grupului de a fi integrat pe verticală este periclitată având în vedere 
prețurile prohibitive ale produselor energetice și certificatelor de emisii de CO2; 
 

 ALUM, singura rafinărie de alumină calcinată din România, se confruntă cu 
provocări competitive dramatice în fața altor rafinării de alumină europene și 
internaționale, care beneficiază de avantaje locale; 
 

 Aproximativ 500 de angajați urmează să fie disponibilizați la fabrica din Tulcea, din 
cauza contextului actual, în timp ce uzina va păstra un grup cheie de specialiști 
pentru a efectua activități de cercetare-dezvoltare, logistică, întreținere și reparații 
pentru a fi pregătită pentru o repornire rapidă și reînceperea producției atunci 
când condițiile pieței de energie se vor îmbunătăți; 
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Slatina, 21 iulie 2022 – 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, anunță 
că, din cauza costurilor ridicate și a disponibilității limitate a produselor energetice, trebuie să-și 
schimbe strategia de a fi integrat pe verticală și să se adapteze la contextul nou și dificil prin 
închiderea temporară a unității de producție de alumină din Tulcea. 
 
„Criza economică generată de pandemie a fost intensificată de criza energetică din 2021 
ca urmare a creșterii accelerate a prețurilor la electricitate și la gazele naturale, cu un 
impact negativ asupra costurilor de producție pentru alumina calcinată și aluminiul 
electrolitic. Costul gazelor naturale pentru o tonă de alumină este semnificativ mai mare 
decât prețul unei tone de alumină importată și livrată către ALRO”, a declarat Gheorghe 
DOBRA, Director General ALRO și Președinte al Consiliului de Administrație al ALUM. 
„Concret, alumina produsă de ALUM ar ajunge la un cost de peste 900 USD/tonă, în timp 
ce prețul aluminei pe piețele internaționale este de aproximativ 500 USD/tonă. Ponderea 
produselor energetice doar în costul total al aluminei este remarcabil de mare, ajungând 
la aproximativ 500 USD/tonă în 2022”, a adăugat Gheorghe DOBRA. 
 
Prețul gazului a crescut de zece ori de la 18 EUR/MWh în T1 2021, la peste 180 EUR/MWh în 
T4 2022. Prețul energiei electrice a urmat aceeași tendință și de la 60 EUR/MWh în T1 2021, a 
ajuns și a depășit 500 EUR/MWh în T4 2022. În prezent, pe piață există un deficit de energie 
electrică și de gaze naturale pentru consumatori. 
 
Prețul certificatului de emisii de CO2 a crescut de la circa 25 EUR/certificat la sfârșitul anului 
2020, până la peste 90 EUR/certificat, în prezent. 
 
ALRO și ALUM au dezvoltat scenarii de funcționare la un prag minim de rentabilitate sau de 
reducere apierderilor financiare prin suspendarea anumitor activități de producție și trecerea unor 
echipamente de producție în stand-by. ALRO a redus producția de aluminiu primar cu 60% prin 
închiderea a trei hale de electroliză și ALUM și-a revizuit programul de producție în funcție de 
nivelul de alumină calcinată necesar pentru ALRO, dar odată cu creșterea continuă a prețurilor, 
costul aluminei a atins un nivel nesustenabil.  
 
În acest context, Conducerea companiei a propus pentru aprobarea Adunării Generale a 
Acționarilor, care va avea loc în data de 29 iulie 2022, suspendarea temporară a operațiunilor de 
producție de alumină ale ALUM, începând cu data de 1 august 2022 pentru o perioadă estimată 
de 17 luni, concomitent cu păstrarea specialiștilor cheie din toate departamentele fabricii pentru a 
fi pregătiți pentru reluarea producției atunci când evoluția preturilor produselor energetice o va 
permite. 
 
ALUM va continua să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare și operațiuni de logistică a 
aluminei și, de asemenea, va demara acțiuni de reparații și mentenanță a echipamentelor sale, 
pentru a fi pregătită pentru o repornire rapidă a producției de alumină atunci când piața o va 
permite. 
 
Scopul acestor măsuri decisive, care sunt pe deplin compatibile cu tehnologia utilizată în 
rafinăria de alumină a ALUM, este de a conserva activele Grupului și de a menține stabilitatea 
financiară a Grupului la un nivel solid, pentru a fi pregătit să facă față provocărilor, în actualul 
mediu economic deosebit de dificil. 
 
Grupul va ține la curent investitorii și publicul interesat despre cele mai recente evoluții în 
domeniu. 
 

  Marian-Daniel NĂSTASE                                              Gheorghe DOBRA 
Președintele Consiliului de Administrație                  Director General 
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Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: 
www.alro.ro  
 
Florența Ghiță 
București 
Telefon: +40 744 644 004 
E-mail: investor.relations@alro.ro    
 
 
Note către editor: 
 
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 (12,38%). 
 
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, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat și cu o capacitate de 325.000 de 
tone pe an de aluminiu turnat și facilități de procesare de 130.000 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 al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație 
internațională care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului. 

 

 


