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INVITAȚIE LA SEMINAR

Colaborarea cu Clariant: Șanse și beneﬁcii
pentru fermierii din Oltenia

pe 28 Noiembrie 2019
de la 10:00 la 14:00
CLARIANT PRODUCTS RO SRL
Str. Dunării nr. 31B, Podari
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CONTACT

INVITAȚIE
Regiunea Oltenia este un exemplu extraordinar pentru dezvoltarea cu succes a unei industrii pe
bază bio: În septembrie 2018, Clariant, una din companiile de top din lume în domeniul substanţelor
chimice speciale, a oﬁcializat construcţia primei fabrici sunliquid la scară mare pentru producţia de
etanol celulozic din resturi vegetale agricole.
Cantităţi mari de resturi vegetale din agricultură, precum paie de grâu, rămân nevaloriﬁcate la
potential maxim în toată lumea. Etanolul celulozic este un bioetanol de a doua generaţie, produs
exclusiv din resturi vegetale agricole precum paiele de grâu. Decizia în favoarea Craiovei a fost luată
atât datorită situaţiei stabile la nivel regional din punct de vedere al aprovizionării cu materia primă,
paiele, cât și datorită infrastructurii logistice și industriale existente în zonă. Pentru regiunea din
jurul Craiovei, construcţia fabricii oferă o serie de avantaje. De exemplu, fermierii vor putea valoriﬁca
pentru prima dată la scară industrială paiele, astfel maximizând veniturile provenite din exploataţiile
agricole. La capacitate maximă, noua fabrică va prelucra anual aproximativ 250.000 de tone de paie de
grâu și alte paie de cereale cumpărate de la fermierii locali.
Seminarul va ﬁ un eveniment informativ despre »Fabrica de etanol celulozic din Podari«, în special
pentru fermierii din Oltenia. Vor ﬁ prezentate oportunităţile și beneﬁciile acestora. De asemenea, vor
ﬁ descrise șansele pe care le aduce o industrie la scară mare în Dolj, precum venituri pentru fermieri,
reducerea costurilor, eﬁcientizarea lucrărilor, dar și venituri promiţătoare pentru generaţiile următoare.

PROGRAM
Data
28 Noiembrie 2019
Locația evenimentului
CLARIANT PRODUCTS
RO SRL
Str. Dunării nr. 31B
Satul Podari
Comuna Podari
Cod Postal 207465

Agendă
10:00 – 10:45 Înregistrare și cafea
10:45 – 11:30

Prezentare și actualizări
Actualizare privind starea dezvoltării proiectului –
Dragos Gavriluta (Manager de proiect)
Actualizări și rezultate din recoltă 2019 & oportunităţi
de a vă alătura lanţului de aprovizionare Clariant –
Paul Popescu (Furnizor de materii prime și Logistică)

11:30 – 12:00

Sesiunea de întrebări și răspunsuri

12:00 – 14:00 Masa de Prânz

