
   

 
 
 

Petrom a demarat procedura de închidere temporară a Rafinăriei Arpechim 
 

► Măsura este urmare a suspendării Autorizaţiei Integrate de Mediu 
► Petrom va depune toate eforturile pentru a reduce impactul asupra 
furnizării de carburanţi şi asupra clienţilor  
► Petrom va contesta măsura Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
Piteşti 

  
 
Astăzi, 28.05.2007, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Piteşti a suspendat 
Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 2/30.11.2005, în baza căreia se desfăşoară activitatea 
Rafinăriei Arpechim şi a impus Petrom oprirea activităţii rafinăriei. 
 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Piteşti justifică această decizie prin 
nerealizarea a două măsuri din Planul de Acţiune al Autorizaţiei Integrate de Mediu, emisă 
pentru activitatea desfăşurată de Arpechim Piteşti, respectiv modernizarea rezervoarelor 
cu capac fix şi flotant pentru benzine şi închiderea haldei de deşeuri de acrilonitril şi a 
haldei noi de nămol biologic. Petrom consideră că cea de-a două măsură este realizată 
integral, iar documentaţia în acest sens a fost înaintată Agenţiei. 
 
Dan Pazara, Director de Comunicare al Petrom: „Măsura de suspendare a Autorizaţiei 
Integrate de Mediu este disproporţionată şi nejustificată faţă de nerealizarea unui punct 
din programul de conformare. Rafinăria Arpechim are un program de conformare negociat 
cu Agenţia de Mediu, care cuprinde măsuri specifice, ce vor fi îndeplinite până în 2012, 
termen care reprezintă şi sfârşitul perioadei de tranziţie negociat cu Uniunea Europeană. 
Investim consistent pentru a ne conforma cu normele de mediu. În ultimii doi ani, numai 
la Arpechim, nivelul investiţiilor legate de mediu a depăşit 60 milioane de Euro” 
 
Referitor la măsurile de modernizare a rezervoarelor de benzine, reprezentanţii rafinăriei 
intenţionau implementarea unor modificări mai ample decât cele cerute prin programul de 
conformare, ceea ce necesita extinderea termenului de conformare. Întrucât reprezentanţii 
rafinăriei au constant imposibilitatea îndeplinirii la termen (31.12.2006) a măsurilor 
menţionate,  au fost demarate o serie de discuţii cu reprezentanţii  autorităţilor de mediu în 
vederea identificării soluţiilor optime.   
 
„Suntem surprinşi de această decizie, având în vedere atât discuţiile constructive pe care le 
purtam cu reprezentanţii autorităţilor de mediu, cât şi faptul că situaţia de la Arpechim nu 
presupune riscuri majore pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea angajaţilor şi a 
locuitorilor din zonă ”, a adăugat Dan Pazara. 
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În acest moment, conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Piteşti, au 
fost demarate procedurile de închidere a Rafinăriei Arpechim. Închiderea rafinăriei este o 
măsură drastică, care are un impact negativ asupra economiei româneşti şi, mai ales, 
asupra industriei petrochimice din România, care depinde de materia primă furnizată de 
Arpechim. Petrom va depune toate eforturile pentru a reduce impactul asupra furnizării de 
carburanţi şi asupra clienţilor. 
Petrom va uza de toate mijloacele legale pentru a contesta măsura dispusă de Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului Piteşti. 
 
Contrar informaţiilor apărute în presă, Petrom nu intenţiona închiderea sau înstrăinarea 
rafinăriei Arpechim. După cum am anunţat, Petrom va investi circa 200 de milioane până în 
2010, pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii Arpechim. 
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