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Bondoc & Asociații, avocații grupului elvețian Clariant în investiția de 140 mil. €
derulata în Dolj

Avocații firmei Bondoc & Asocații sunt implicați în cel mai mare angajament industrial al unei companii
internaționale în zona Craiovei. Grupul elvetian Clariant, cu activitati în industria chimica si vânzari
anuale de peste cinci miliarde de euro, a obținut toate autorizațiile pentru construirea unei fabrici de
productie a etanolului celulozic din reziduuri agricole și a demarat construcția. Aceasta este prima fabrica
de acest fel a grupului elvetian, pentru care Clariant va face o investitie din fonduri proprii de circa 100
milioane de euro. În paralel cu activitatea de pe santier, reprezențanții firmei se ocupa de pregatirea
productiei, inclusiv de semnarea acordurilor cu fermierii si de colectarea paielor.
Bondoc & Asociații asista Clariant și în acest efort investițional dupa ce, anul trecut, a fost alaturi de grupul
elvețian în preluarea terenului de zece hectare pe care se va ridica noua fabrica.
Citește și
► Bondoc & Asociații, alaturi de elvețienii Clariant în achiziția terenului pe care va fi construita o unitate
de productie a etanolului celulozic
Fabrica de la Podari va avea o capacitate de productie de 50.000 tone de etanol celulozic pe an, va folosi ca
materie prima paiele de grâu si alte cereale si va functiona începând din 2020. Pe lânga cele 100 de milioane de
euro investite de Clariant, proiectul primește peste 40 milioane EUR finanțare de la Uniunea Europeana.
Reprezentantii Clariant au afirmat, la Munchen (Germania), unde au prezentat detaliat activitatea companiei si
investitia din România, ca au ales zona Podari, pentru ca sudul României este o importanta zona agricola în care
ramân foarte multe reziduuri agricole nefolosite, pentru functionarea fabricii la capacitatea programata fiind nevoie
anual de 250.000 de tone de astfel de reziduuri.
Facilitatea, care este prima de acest tip, va crea locuri de munca ”verzi”, oportunitați de afaceri și creștere
economica într-o zona rurala. Prin construirea noii fabrici, în regiune se va constitui un lanț valoric nou, pe baza
bio, folosind deșeuri din agricultura, care va oferi exemplul tangibil al unei abordari de succes în economia
circulara. În același timp, aceasta fabrica pune bazele unei implementari la scara larga a producției de
biocombustibili avansați în Europa și construiește fundația unei alimentari mai sustenabile cu energie în sectorul
de transport din Europa.
Odata finalizata, se așteapta ca fabrica sa furnizeze aproximativ 300 de locuri de munca permanente pentru
industriile colaterale care deservesc unitatea, precum și pentru transportul și depozitarea materiei prime. Fabrica va
avea 100 pâna la 120 de angajați. Clariant intenționeaza sa recruteze forța de munca la nivel local, asigurându-i
instruirea atât în laboratoarele proprii din Planegg, lânga Munchen, cât și în fabrica din Straubing, Bavaria.
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