ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Președintele Consiliului Județean Iași și conducerea Ambasadei SUA au
efectuat o vizită la sediul companiei Delphi

În cea de-a treia zi a vizitei la Iași, Excelența Sa dl. Duane
BUTCHER, Însărcinatul cu Afaceri al Misiunii Diplomatice a Statelor Unite
ale Americii în Romania, și dna. Susan GARRO, Consilierul Economic al
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, s-au deplasat la sediul
companiei Delphi. Împreună cu dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele
Consiliului Județean Iași, conducerea Ambasadei a vizitat unitățile
specializate în producerea sistemelor de injecție pentru motoare Diesel.
„Domnul HUTSON, Directorul acestei companii, este un excelent
Ambasador al Iașului. Sper ca investiția de la fabrica Delphi să nu rămână
un caz singular în Iași. Avem mare nevoie de astfel de companii pentru că
acestea înseamnă noi locuri de muncă în Iași, înseamnă plusvaloare, și, în
fond, înseamnă creșterea bunăstării acestei comunități. Sper să avem parte
de sprijinul Ambasadei ca, atunci când vor mai exista investitori americani
interesați să-și plaseze investiția, Iașul să apară în calea lor ca fiind un loc
extraordinar pentru a face business și să știe că este o zonă în care toate
autoritățile sunt foarte deschise”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.

Excelența Sa dl. Duane BUTCHER a lăudat investiția Delphi și a
apreciat modul în care Președintele Consiliului Județean susține dezvoltarea
economiei de la nivel local. „Fabrica Delphi de la Iași este o unitate de
producție excepțională. Această investiție aduce beneficii companiei, dar și
României și, mai ales, Iașului. Delphi a demonstrat că poate fi un agent al
schimbării pentru comunitate, atât la nivelul Iașului, cât și la nivel global.
Investiția de aici ilustrează foarte bine parteneriatul dintre Statele Unite ale
Americii și România. De altfel, în ultimii 20 de ani investițiile străine directe
în România au fost un motor al prosperității acestei țări”, a afirmat
Însărcinatul cu Afaceri al Misiunii Diplomatice a Statelor Unite ale Americii
în Romania.
Dl. John HUTSON, Directorul general al Delphi Diesel Systems
România, a menționat buna colaborare pe care o are cu autoritățile locale,
mediul universitar și partenerii economici din România. „Lucrând cu
partenerii noștri locali, am demonstrat că putem dezvolta și livra produse
care să fie competitive pe orice piață din lume. Împreună am construit
această fabrică de 35.000 de metri pătrați. În câțiva ani am investit peste
200 milioane de euro în echipamente. La Iași avem peste 2.000 de angajați,
iar cu baza noastră de furnizori, direcți și indirecți, susținem alte 1.200 de
locuri de muncă în România. Sunt foarte mândru să vă spun că în acest
moment, în toată lumea, sunt peste trei milioane de autoturisme echipate cu
produse făcute la fabrica de aici. Prin tot ce am realizat consider că am
contribuit la creșterea calității vieții în Iași”, a afirmat dl. John HUTSON.
După Delphi, conducerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în
România a efectuat o vizită și la sediul Tehnopolis. Cu această ocazie
Președintele Consiliului Județean a prezentat conducerii Ambasadei planul
realizării unui nou parc industrial pe platforma Fortus, în condițiile în care
Iașul dispune de o importantă forță de muncă calificată în domeniul
construcțiilor de utilaje terasiere. La evenimentele de astăzi a participat și dl.
Marius DANGĂ, Viceprimar al Municipiului Iași.
Vizita conducerii Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Iași a
început miercuri, cu întrevederi la Aeroportul Iași, sediile Consiliului
Județean și al fostei Chesturi, și a continuat ieri la sediile Bibliotecii
Județene „Gheorghe Asachi” și American Corner.

