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ALUMIL ROM INDUSTRY SA 
 

Alumil Rom Industry SA anunta finalizarea proiectului 
“Investitie eco eficienta si inovativa intr-o fabrica  

moderna de prelucrare a aluminiului” 
 

• Alumil Rom Industry SA anunta finalizarea proiectului “Investitie eco eficienta si inovativa intr-o 

fabrica moderna de prelucrare a aluminiului” cofinantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. 

 

• Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea productivitatii societatii SC ALUMIL 

ROM INDUSTRY SA prin crearea unei unitati moderne, eco-eficiente de producere si 

prelucrare a profilelor de aluminiu in jud. Prahova, comuna Filipestii de Padure. Obiectivele 

specifice vizeaza cresteri semnificative ale cifrei de afaceri si exporturilor societatii, precum si 

crearea a 45 noi locuri de munca in zona. 

 

• Bugetul total al proiectului a fost de 30,3 milioane lei, din care finantare nerambursabila prin 

POSCCE aproximativ 6 milioane lei. 

 

• Proiectul a avut o durata de implementare de 26 de luni, si a constat in construcția clădirii halei 

industriale și a corpului de birouri, precum si achizitia de utilaje si echipamente de ultima 

generatie. Principalele echipamente achizitionate prin proiect sunt: linie de producție profile cu 

bariera termica, instalație de vopsire electrostatică pentru imitație lemn, instalație de vopsire 

orizontală în câmp electrostatic, stație de epurare, sistem de alimentare și ridicare a paleților, 

poduri rulante, sistem automat de depozitare pe rafturi, etc. 

 

• Miercuri, 17 iulie 2013, ora 11:30, a avut loc Conferinta de final a proiectului si inaugurarea noii 

locatii de productie in comuna Filipestii de Padure, Sat Minieri nr. 149, Jud. Prahova. La 

eveniment au participat reprezentanti ai autoritatilor locale: Președintele Consiliului Județean 

Prahova, Dl. Mircea Cosma, Subprefectul județului – Dna. Rodica Paraschiv, Dl. Senator Radu 

Oprea, Dl. Deputat Dragoş Gabriel Zisopol, Dl. Consilier Județean Rares Enescu, Primarul 

comunei Filipeștii de Pădure – Dl. Costel Morărescu, si alti reprezentanti ai Primariei. Din 

mediul de afaceri au fost prezenti reprezentanti ai Bancii Millennium, principalul finantator al 

proiectului, clienti, furnizori, precum si in calitate de gazde, Dl. Michail Sotiriou, Presedintele 

CA si Director General impreuna cu intreg managementului companiei Alumil Rom Industry SA 

 
Opiniile exprimate in acest material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Pentru mai multe informatii cu privire la acest proiect, va invitam sa consultati pagina de web www.alumil.ro sau sa ne contactati la: 

 


