
 

 
  Page 1 of 2 

ROMPETROL RAFINARE SA 

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA 

fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com 

www.rompetrol.com  

 

         Nr. 4765/ 16 august 2021 

          

Către:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ     

   BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  

 

De la:   ROMPETROL RAFINARE S.A. 

 

 

RAPORT CURENT  

întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă 

 

 

Data raportului: 16 august 2021 

 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul 

Constanţa 

Numărul de telefon: 0241/506100   

Numărul de fax:      0241/506930; 506901 

Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991  

Cod Unic de Înregistrare:  1860712 

Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori 

BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC) 

 

Evenimente importante de raportat: repornirea activitatii Rafinariei Petromidia 

 

Rompetrol Rafinare S.A., companie membră a Grupului KMG International, și-a propus 

repornirea activităților de producție a rafinăriei Petromidia până la finele lunii 

septembrie, în acord cu graficul de lucrări și livrarea echipamentelor necesare 

reparațiilor și verificărilor unităților afectate de incidentul din 2 iulie. Unitățile de 

productie vor intra treptat în fluxul operațional. 

 

Acest termen este condiționat de măsurile suplimentare de verificare și testare a 

echipamentelor, în acord cu normele de siguranță de pornire a acestora și a măsurilor 

de siguranță în exploatare, dar și a avizarii și certificarii instalațiilor de către autoritățile 

de resort. 

 

În acest moment, în rafinărie au loc activități de reparatie, electrice și inginerești 

specifice, în instalațiile afectate. 

 

http://www.rompetrol.com/
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Mentionăm că funcționarea instalațiilor din cadrul rafinăriei Petromidia a fost intrerupta 

ca urmare a  incidentului tehnic survenit pe data de 2 iulie 2021, în instalația de 

Hidrofinare Catalitică a Petrolului/Motorinei (Instalaţia HPM). 

 

 

 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Membru al Consiliului de Administratie si Director General 

Felix Crudu-Tesloveanu 
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