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Bondoc & Asociații asista grupul Clariant în investiția de peste 100 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 demarat în comuna Podari, judetul Dolj, lucrarile de construire a
unei fabrici de productie etanol celulozic din reziduuri agricole. 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.
..
Bondoc & Asociații asista Clariant și în acest efort investițional dupa ce, în primul trimestru al anului, a fost
alaturi de grupul elvețian în preluarea terenului de zece hectare pe care se va ridica noua fabrica.
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.
Reprezentantii Clariant au afirmat, marti, 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.
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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