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Bucureti 

Sometra S.A. investete Intr-un viitor curat pentru Copa Mica 

Sometra S.A. va investi In România 40 de milioane de dolari SUA In dezvoltarea unei noi capacitài de 

producie fàrà impact asupra mediului,in Copa Mic, §i care va fi construit5 pe amplasamentul actual al 

fabricii de metale neferoase din apropierea localitii din centrul Transilvaniei. 

Compania, parte a Mytilineos S.A., investete intr-un viitor curat pentru comunitatea localà, care va 

beneficia de pe urma acestei initiative prin noi locuri de muncà i taxe la bugetul local. 

Noua capacitate de producie va fi construità de la zero, pe actualul amplasament al fabricii care si-a 

redus semnificativ activitatea, prin oprirea celei mai poluante pàri din producie, din 2009 ca urmare a 

efectelor crizei economice care a afectat, la vremea respectivã, intreaga industrie din România. 

Acum, Sometra va derula o investiie de la zero care va conduce la reciclarea zgurii acumulate In cei 

peste 70 de ani de exploatare, de data aceasta In condiii complet noi de protectie a mediului, pentru a 

elimina zgura acumulatãpe haId. Tehnologia ce va fi folosità permite reciclarea ecologicà i 

transformarea zgurii in douà categorli de produse vandabile: oxizi Waelz i clinker Waelz. 

,,In u'rma unei investiii de trei milioane de dolari SUA In cercetare i dezvoltare, am ajuns la concluzia cã 

este posibil i fezabil economic sã eliminãm deeuriIe de zgurãi sã le transformãm in produse pentru 

export §i piaa internà. Planul este sà demarãm operaiunile in 2019 §i implicã prelucrarea zgurii, 

respectiv prin reciclarea internà folosind propriile capacitãi", a declarat Ing. Christos Efstathiadis, 

Director General Sometra SA Copa Mic5. 
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Conducerea Sometra estimeazà c5 zgura existentã va fi reciclatã In aproximativ 13 ani de producie, jar 
pentru perioada de dupà, planul de afaceri prevede transformarea fabricii In furnizor de servicii de 
reciclare pentru alte fadlit5i industriale din România. 

,,Angajamentul nostru in respectarea standardelor de mediu este o prioritate de vârf, in toate activitiIe 
noastre, atât in Grecia cat 5i in alte 15ri. In acest context, toate angajamentele facute de companie 
pentru reabilitarea mediului vor fi respectate integral. Noua investiie de la Copa Mica este pentru 
reciclare i flu va polua mediul", a subliniat Ing. Christos Efstathiadis. 

Sometra are In prezent 25 de angajai i va mai angaja inca 50, ajungând la un total de 75 de salariai 
atunci când va deveni complet operaionalã, dupã primirea autorizaiei de mediu. 

Despre Sometra 

S.C. SOM [IRA S.A. COPSA MlCAeste o companie specializatà In metalurgie neferoasà, care produce oxizi 
de zinc (pulbere de oxizi Waelz) i clinker Waelz (zgura granulatà), parte a MYTILINEOS S.A. din Grecia din 
1999. 
Pana In 2009, compania a investit peste 20 de milioane de euro In facilitãi de producie i echipamente 
pentru reducerea poluàrii induse in regiune in perioada 1939 - 1990. 
Acum, Sometra intenioneazã sã Inceapà construcia a douà noi cuptoare Waelz cu obiectivul ca ambele 
sà devinà operaionaIe Ia inceputul anului 2020. 
Costul instalãrii celor douà noi cuptoare Waelz este estimat la 40 de milioane de dolari SUA. 
Pentru mai multe detalii, vizitati website-ul companiei:  www.sometra.ro.  

Despre Mytilineos Greece 

MYTILINEOS S.A. este liderul industrial al Greciei in domeniile metalurgie, Energie, Petrol, respectiv EPC §i 
infrastructurã. Fondatã In 1990 in Grecia, compania este listatã la Bursa din Atena, are un venit 
consolidat de peste 1,5 miliarde de euro §i asigur5 peste 2,800 de locuri de munca, direct i indirect, in 
Grecia i peste hotare. 
Pentru mai multe detalii, vizitai website-ul companiei:  www.mytilineos.gr.  
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