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ArcelorMittal Hunedoara suspendă producția ca răspuns la condițiile 
pieței și la prețurile ridicate ale energiei 
 
        
12 decembrie 2019 
 
ArcelorMittal anunță cu regret că încetează temporar producția la uzina siderurgică din Hunedoara, 
care face parte din divizia ArcelorMittal Europe - Long Products. 
 
Producția în cadrul fabricii – produsele acesteia incluzând profile, ţagle rotunde şi corniere şi având 
în prezent 640 de angajaţi și 200 de contractori  –  este suspendată începând cu 1 decembrie 2019. 
 
Prețurile la energia electrică și la gazul natural au crescut semnificativ pentru utilizatorii industriali 
din România în ultimii ani, prețurile românești fiind semnificativ mai mari decât în alte țări europene 
cu operatori importanţi în producția siderurgică, precum Franța și Germania. Întrucât producătorii de 
oțel europeni se luptă să concureze din cauza nivelurilor ridicate de oțel din import și a cererii interne 
slabe, uzina din Hunedoara - care funcţionează cu un cuptor cu arc electric, cu energie reprezentând, 
așadar, un cost major - nu mai este capabilă să concureze. 
 
Compania speră în găsirea unei soluţii care să abordeze problema prețurilor ridicate ale energiei 
electrice și gazului natural și să permită uzinei din Hunedoara să aibă un viitor durabil. 
ArcelorMittal a achiziționat fabrica din Hunedoara în 2003 și, de atunci, a investit 550 milioane 
RON (115 milioane EUR) pentru a aduce acesteia îmbunătățiri tehnice și de mediu. 
 
Angajaților li s-a cerut să își consume concediul anual rămas, compania acordând lucrătorilor „șomaj 
economic” pentru zilele rămase. 
 

http://www.arcelormittal.com/
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ArcelorMittal Hunedoara suspends production in response 
to market conditions and high domestic energy prices  

12 December 2019 

ArcelorMittal announces with regret that it is temporarily stopping production at its Hunedoara steel plant, 
part of the company’s ArcelorMittal Europe – Long Products division.  

Production at the plant - which makes products including sections, billets and merchant bars, and currently 
employs 640 people and 200 contractors – was suspended on 1 December 2019.   

Electricity and gas prices have risen significantly for industrial users in Romania in recent years, with 
Romanian prices significantly higher than other European countries with major steelmaking operations, such 
as France and Germany. With European steelmakers also struggling to compete due to high levels of 
imported steel and weak domestic demand, the Hunedoara plant – which operates using an Electric Arc 
Furnace, with energy therefore representing a major cost -  is no longer able to compete.  

The company hopes that a solution can be found to address the issue of high electricity and gas prices, and 
to allow the Hunedoara plant to have a sustainable future.  

ArcelorMittal acquired the Hunedoara plant in 2003, and has since invested RON550m (EUR115m) to make 
technical and environmental improvements to the plant.  

Employees will be asked to consume their remaining annual leave, with the company granting workers 
“economic unemployment” for the remaining days.  
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