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Eveniment important de raportat:  
 
Petrom a luat decizia închiderii permanente a rafinăriei Arpechim  
 

 Rafinăria Arpechim a fost în funcţiune numai 3 luni în 2010, din raţiuni economice  
 Vânzarea rafinăriei – una dintre opţiuni – nu este fezabilă  
 Mai multe rafinării au fost închise sau urmează să fie închise în Europa 
 Locaţia va fi parţial transformată în depozit de ţiţei şi produse petroliere 
 Salariaţii vor beneficia de plăţi compensatorii şi alte măsuri de protecţie socială 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze în sud-estul Europei, anunţă decizia 
închiderii permanente a rafinăriei Arpechim. Decizia a fost luată în şedinţa Consiliului de 
Supraveghere care a avut loc în data de 24 martie 2011 şi este în conformitate cu strategia 
Petrom de a maximiza beneficiile specificului de companie integrată al Petrom şi de a 
creşte eficienţa. Opţiunea vânzării, pe care compania a analizat-o în ultimul an, nu este 
fezabilă întrucât nu a fost identificat un cumpărător credibil care să dispună de expertiza 
şi resursele financiare necesare operării într-un mod sustenabil şi în siguranţă a rafinăriei. 
Pe de altă parte, investiţiile în rafinăria Arpechim constituie o provocare având în vedere 
că este o rafinărie fără ieşire la mare, care importă ţiţei şi, în principal, exportă produse 
finite. În Europa, o serie de alte rafinării, cu o tehnologie mai avansată şi cu o poziţionare 
mult mai bună decât Arpechim se confruntă cu aceeaşi situaţie, fiind deja închise sau 
neutilizate.   

Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de 
rafinare: „Cele două opţiuni evaluate până la acest moment pentru Arpechim au fost 
închiderea sau vânzarea. Propunerea închiderii permanente a Arpechim a venit după ce 
am depus toate eforturile pentru a identifica un cumpărător capabil să facă toate 
investiţiile necesare pentru operarea în siguranţă şi în mod sustenabil a rafinăriei. În plus 
faţă de provocările economice fundamentale – rafinărie mică, ineficientă şi fără ieşire la 
mare – mediul internaţional pentru această industrie constituie un context nefavorabil, cu 
mai multe rafinării închise sau urmând a fi închise în Europa, după încercări nereuşite de 
vânzare.”   

Este de aşteptat ca în Europa capacitatea totală de rafinare să fie redusă în mod 
semnificativ în anii următori pentru adaptarea la condiţiile de pe piaţă. România se 
caracterizează, de asemenea, prin excedent de capacitate de rafinare. În 2010, rata totală 
de utilizare a capacităţilor de rafinare a fost de circa 40%, în condiţiile în care au funcţionat 
numai 4 rafinării din totalul de 10 aflate în anii trecuţi în operare.  

Având în vedere contextul şi perspectivele pe termen mediu şi lung pentru segmentul de 
rafinare în România şi la nivel internaţional, caracterizate de un nivel foarte scăzut al 
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marjelor şi de excedentul de capacitate, Arpechim a funcţionat, în 2010, în funcţie de 
necesităţi. Operarea flexibilă a activelor din rafinare, cu Arpechim închisă din motive 
economice circa 9 luni şi optimizarea activităţii de aprovizionarea au contribuit remarcabil 
la îmbunătăţirea rezultatelor pentru R&M.  
Decizia nu va avea un impact negativ aprovizionarea pieţei de carburanţi din România. 
După oprirea permanentă a rafinăriei, o serie de rezervoare, infrastructura logistică şi 
facilităţile auxiliare vor continua să fie exploatate ca şi depozit. În acest scop, un număr 
corespunzător de angajaţi vor continua să desfăşoare activităţi. În perioada următoare 
managementul va analiza posibilitatea realizării de noi sinergii în ceea ce priveşte utilizarea 
activelor.  
Salariaţii afectaţi de această decizie vor primi plăţi compensatorii, a căror valoare variază în 
funcţie de vechime. Pe lângă plăţile compensatorii, Petrom s-a angajat să suporte 
cheltuielile în cazul în care foştii salariaţi se înscriu la cursuri de recalificare. În plus, 
compania sprijină salariaţii disponibilizaţi în vederea reintegrării acestora pe piaţa forţei de 
muncă, prin intermediul Centrelor de Tranziţie. Acestea au rolul de a oferi, în funcţie de 
opţiunile personale, servicii de reintegrare pe piaţa forţei de muncă sau servicii necesare 
deschiderii unei afaceri.  
Valoarea totală a plăţilor compensatorii şi a altor măsuri de protecţie socială se va ridica 
până la circa 10 milioane de euro. 
 
Despre Arpechim 
Situată într-o arie industrială din sudul Romaniei, în apropierea orasului Piteşti, Arpechim are o 
capacitate nominală de circa 3,5 mn tone/an. Arpechim a fost iniţial proiectată ca parte a unui 
complex petrochimic; prima instalaţie a fost inaugurată în 1964, iar în 1971 rafinăria a fost integrată 
cu complexul petrochimic. 
 
Grupul Petrom 
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia 
pe piaţa petrolieră din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, 
pentru a cărui implementare au fost realizate investiţii de peste 6 miliarde de euro în ultimii şase ani. 
Grupul exploatează în România şi Kazakhstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 
milioane de barili echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o 
capacitate nominală anuală de rafinare de 8 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de 
circa 800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară 
prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom 
Marketing operează 546 staţii de distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de 
asemenea, o reţea internaţională de circa 250 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi 
Serbia. Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea 
activităților, prin abordarea pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală 
electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 
45 MW. În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4.421 milioane Euro, EBIT (Venituri 
Înainte de Dobânzi şi Taxe) a fost de 709 milioane Euro. 
OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. 
OMV activează în 13 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 16 ţări pe patru continente în 
domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul 
Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se 
tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti. 
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