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Structura administrativă inițială a țării 
a fost o confederație în 1777 și în 1781 
a fost ratificată baza sa - Articles of 
Confederation. 
După dezbateri în delungate, acest 
do cument a fost înlocuit de către 
Constituția Statelor Unite în 1789, 
unde un sistem politic mai centralizat a 
fost creat pentru SUA. 
În septembrie-octombrie 1774, la 
Congresul Continental din Phila del-
phia, delegații celor 13 colonii americane 
decid să nu mai accepte nicio taxă fără a 
avea reprezentarea directă în Parlament 
și solicită reinstituirea constituției de la 

Massachusetts. Rup tura definitivă dintre 
coloniile americane și metropolă s-a 
produs în momentul în care Parlamentul 
lon donez a introdus noi taxe și restricții 
comerciale, în ciuda opoziției colo niilor.

Decizia fatală a fost luată în 1773, 
când coloniștilor li se cere să cumpere 
ceai numai de la Compania Indiilor 
Orientale și să plătească o mică taxă 
directă asupra vânzărilor de ceai în 
America. Așa s-a ajuns la Partida de ceai 
de la Boston, din 16 decembrie 1773, 
când un grup de oameni deghizați în 
indieni mohawk au urcat la bordul a 

trei vase din portul Boston și au aruncat 
în apele oceanului încărcătura de ceai. În 
consecință, portul Boston a fost închis 
de englezi, iar populația, obligată la 
întreținerea trupelor engleze și plătirea 
ceaiului. De această dată, reacția colo-
niștilor a fost mai fermă. 
În anul 1774, un prim congres al repre-
zentanților celor 13 colonii a avut loc la 
Phi ladelphia, decizându-se boicotarea pro-
duselor englezești și respingerea auto ri tății 
Parlamentului de la Londra. În replică, 
Londra trimite trupe pentru a restabili 
ordinea în colonii. 
După primele ostilități, cel de-al Doilea 
Congres al coloniștilor decide, în mai 
1775, să înființeze o armată mixtă, sub 
comanda supremă a lui George Washing-
ton, sprijinită apoi de marchizul de 
Lafayette al Franței și de baronul prusac 
von Steuben, care contribuie la organizarea 
profesionistă a armatei. 
În primăvara anului 1775, criza politică 
devine tot mai evidentă. În fiecare din 
cele 13 colonii se formează organizații 
revoluționare și miliții înarmate, iar 
Samuel Adams și John Hancock devin 
lideri ai rebelilor. Se cristalizează pers-
pectiva formării unei națiuni americane 
unite. 
În acest context se produc primele ciocniri 
armate între coloniști și armata engleză. 
Prima bătălie importantă din tre coloniști 

și metropolă a avut loc la Bunker Hill, în 
1775, încheiată cu victoria englezilor.

Independența era implementată între 
timp la nivel politic: la 4 iulie 1776, 
cele 13 colonii (Massachusetts, New 
Hampshire, Rhode Island, Connecticut, 
New York, New Jersey, Pennsylvania, 
Delaware, Maryland, Virginia, 
Carolina de Nord, Carolina 
de Sud și Georgia) adoptă 
la Philadelphia Declarația 
de independență sub 
forma unui acord între 
popor și guvern, subliniind 
libertatea și egalitatea tuturor 
oamenilor.
După aceasta, noile state ratifică 
o serie de constituții republicane. 

Trupele americane slab înarmate și prost 
organizate, însă entuziaste, obțin o victorie 
importantă în octombrie 1777, forțând 
capitularea trupelor britanice în Saratoga. 
După aceasta, ambasadorul american la 
Paris, Benjamin Franklin, reușește să ne-
gocieze o alianță cu Franța în februarie 
1778. 
Cu ajutorul unităților navale franceze, 
Washington înfrânge în final armata 
britanică din sud, victorioasă înainte, 
obligând-o să capituleze în octombrie 
1781, la Yorktown. 

Întregul teritoriu de la est de râul 
Mississippi, de la sud la Marile Lacuri 
(America de Nord) și din nordul Floridei 
revin națiunii proaspăt fondate. Prin 
Articolele Confederației, ratificate în 
1781, statele se unesc într-o ligă relaxată, 
în care statele individuale beneficiau de o 
largă autonomie. Situația se schimbă în 
1787, după adoptarea constituției, care 
întărea guvernul federal.
După acesta, în 1789, George Washing ton 
devine primul președinte al Statelor Unite 
ale Americii.

Redactată de Thomas Jefferson, Declarația de Independență are 
la bază principiile iluministe, afirmând: Susținem că este de la sine 
înțeles ca toți oamenii sunt egali, că au fost înzestrați de la Creator 

cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se număra Viața, 
Libertatea și căutarea Fericirii. Conține ideea că regele Angliei a 

încălcat pactul social (guvernarea), ce trebuie să asigure apărarea 
drepturilor cetățenilor: viața, libertatea și năzuința spre fericire. 

Deoarece regele a încălcat pactul social, este datoria poporului să 
înlăture guvernarea devenită tiranică.

În 1776, cele 13 colonii au declarat independență 
față de Marea Britanie și au format Statele Unite. A 
urmat Războiul American pentru Revoluție (1775 - 
1783).  În timpul acestuia, a fost adoptată, la 4 iulie 
1776, „Declarația de independență”, care a proclamat 
constituirea SUA (recunoscut de Anglia în 1783, prin 
Tratatul de la Versailles).

Partida de Ceai de la Boston Washington trecând râul Delaware

La 1 august 1783, francezii 
redactează Tratatul de la 

Paris care încheie războiul, 
acordând coloniștilor 

condiții avantajoase. Londra 
era obligată să recunoască 

independența SUA. 

declaraţia 
independenţă actul de naştere  

al naţiunii americane
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Americanii celebrează astăzi  
Ziua Independenței. Sărbătoarea 
de pe 4 Iulie marchează 
adoptarea oficială, în 1776, a 
Declarației de Independență, 
document care certifică apariția 
Statelor Unite ale Americii ca 
stat unic. În momentul semnării, 
Statele Unite erau formate din 
13 colonii aflate sub autoritatea 
regelui George al III-lea al Angliei. 
La 4 iulie 1776, toate acestea 
s-au declarat independente 
de Regatul Unit. 
Declarația de 
Independență a fost 
concepută de Thomas 
Jefferson, al treilea 
președinte al Statelor 
Unite, iar John Adams 
și Benjamin Franklin au 
adus unele modificări.
Documentul cuprinde 
filosofia politică ce a 
stat la baza redactării 
Constituției SUA. 

4 iulie rămâne un reper 
istoric, onorat cu parade militare, 
petreceri populare și multă 
distracție. Ziua Independenței 
a fost sărbătorită pentru 
prima dată oficial în statul 
Massachussetts, în 1781, iar în 
prezent, familiile de americani 
petrec această sărbătoare în 
toate colțurile lumii.

din 4 iulie 1776, 

de
Thomas Jefferson George Washing ton 



La mul'i ani,  
Statele Unite  
ale Americii!
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Ziua de 4 iulie este una deosebit de 
importantă, nu doar pentru America, 
ci pentru întreaga lume. Ea este Ziua 
Independenţei şi ziua triumfului 
unor valori precum democraţia şi 
libertatea, ca principii care trebuie să 
guverneze orice ţară, orice demers, 
orice om. Mă bucur că Dumbrăviţa 
are un investitor american 
important, care a demonstrat din 
plin că principiile fondării Statului 
american se aplică şi în afaceri. 
Cu această ocazie doresc să felicit 
echipa UAC Europe, toţi angajaţii şi 
staff-ul din conducerea companiei!

Primarul comunei Dumbrăviţa,  
Felician Ciceu

Zamfir Ciceu
Președinte al Consiliului Județean 
Maramureș

Ziua de 4 Iulie s-a întipărit în 
percepţia publică drept ziua în 
care s-a semnat actul de naştere al 
naţiunii americane pe principiile: 
„Viaţă, Libertate şi căutare a Fericirii” 
–  principii enunţate în Declaraţia de 
Independenţă. 
S-a instituit atunci un nou model 
de guvernare, în care instituţia 
prezidenţială reprezenta un 
simbol de nezdruncinat. Civilizaţia 
americană a reprezentat şi 
continuă să reprezinte un model de 
democraţie, libertate şi respectare a 
drepturilor omului. Este un simbol 
al democraţiei şi al unităţii în 
diversitate.

Pentru români, legătura cu Statele 
Unite ale Americii reprezintă  
parte integrantă a istoriei statului 
naţional unitar. În plus, pentru 
noi, ca maramureşeni, această 
relaţie înseamnă investiţii de 
succes ale partenerilor americani 
în judeţul nostru, înseamnă o 
serie de schimburi economice şi 
culturale. Se ştie că investiţiile cele 
mai importante în Maramureş 
sunt cu capital american, acestea 
reprezentând exemple de 
implementare cu succes a modelului 
american, exemple de seriozitate, 
onestitate şi rigoare. Avem multe de 
învăţat de la poporul american pe 
plan economic, democratic, politic. 
În acelaşi timp, şi Maramureşul are 
de oferit multe pe plan cultural, 
tradiţional, turistic. Apreciez felul 
în care se derulează relaţiile cu 
partenerii americani, după cum 
susţin deschiderea administraţiei 
judeţene spre dezvoltarea  şi 
extinderea unor noi colaborări şi 
parteneriate. 
Acum în pragul Sărbătorii Naţionale 
a Statelor Unite ale Americii, doresc 
poporului american linişte, bucurie şi 
prosperitate.

La mulţi ani întregii naţiuni 
americane! 

Prefect Anton Rohian

Astăzi, Statele Unite ale Americii 
sărbătoresc adoptarea oficială de 
către Congresul Continental de 
la Philadelphia a Declaraţiei de 
Independenţă, filosofia politică pe care 
s-au întemeiat Statele Unite: libertatea 
cuvântului, a religiei şi respectul pentru 
drepturile fundamentale ale fiecărei 
persoane.  
Sprijinul acordat ţării noastre de Statele 
Unite ale Americii în aderarea la Alianţa 
Nord-Atlantică a contribuit  de-a lungul 
acestor ani, la promovarea idealurilor 
de libertate şi democraţie, dar şi la 
oportunitatea derulării unor investiţii  
de succes.

Doresc să subliniez ideea că investiţiile 
directe în România continuă să crească, 
Maramureșul  fiind unul din  judeţele 
cu importante investiţii  cu capital 
american. La nivelul anului 2014, 
in judeţul nostru, sunt înregistrate  
peste 50 de societăti cu participare 
americană,  care desfăşoară activităţi în 
diverse domenii. Amintesc aici Eaton, 
UAC Dumbrăvița, TRW Automotive 
Safety Systems.
Iată dovada încrederii pe 
care investitorii americani  o 
demonstrează faţă de  forţa de muncă 
maramureşeană şi  buna colaborare cu 
autorităţile judeţene şi locale. O relaţie 
transatlantică durabilă este în interesul 
României şi în interesul tuturor 
cetăţenilor europeni.

Transmit sincerele mele felicitări şi 
urări de bine angajaţilor companiilor 
americane, tuturor investitorilor 
americani din judeţul nostru şi  îi asigur 
că Maramureşul ramâne un partener 
serios şi deschis.

La mulţi ani 
naţiunii americane! 

Constituţie. Cu fiecare generaţie ne-
am apropiat mai mult de punerea în 
aplicare a viziunii democratice a părinţilor 
noştri fondatori, odată cu acordarea de 
drepturi egale muncitorilor, femeilor şi 
minorităţilor. Îmbrăţişarea diversităţii şi 
toleranţa ne-au făcut mai puternici. 
În decursul generaţiei noastre, am făcut 
progrese extraordinare către asigurarea 
egalităţii pentru comunitatea LGBT. 
Recunoaşterea drepturilor lor echivalează 
cu recunoaşterea drepturilor omului. 
Eforturile lor constituie o nouă mişcare 
pentru drepturi civile în SUA şi în întreaga 
lume. 
În ultimele două luni, vicepreşedintele 
Joe Biden, secretarul apărării Chuck 
Hagel, secretarul forţelor navale ale 
SUA, Ray Mabus şi două delegaţii ale 
Congresului SUA au vizitat România. 
Aceste vizite demonstrează cât mult 
preţuiesc Statele Unite parteneriatul 
strategic cu România. 
În centrul parteneriatului nostru 
stau valorile democratice pe care le 
împărtăşesc România şi SUA. România 
a înregistrat progrese extraordinare în 
lupta împotriva corupţiei, în asigurarea 
existenţei unor instituţii independente şi 
crearea unei societăţi în care toţi cetăţenii 
sunt egali în faţa legii. 
Vrem să ajutăm România să susţină aceste 
progrese. 
Mai presus de orice, Statele Unite ale 
Americii vor ca România să obţină 
succese. Ne dorim ca România să 
prospere, ca economia sa să înflorească, 
iar schimburile comerciale şi investiţiile 
să crească. Transparenţa, stabilitatea 
şi previzibilitatea sunt elemente cheie 
în valorificarea potenţialului economic 
al României şi creşterea bogăţiei şi 
prosperităţii. SUA şi România au deja un 
strâns parteneriat economic. Am investit 
miliarde de doari în România din 1990 
până în prezent, conducând la crearea 
a mii de locuri de muncă. Odată cu 
adoptarea Acordului Transatlantic pentru 
Comerţ şi Investiţii dintre SUA şi Uniunea 
Europeană, schimburile comerciale dintre 

În numele preşedintelui Statelor Unite ale 
Americii, Barack Obama, şi al poporului 
american, vă urez bun venit la Ambasada 
SUA din Bucureşti. Îmi face plăcere să 
găzduiesc celebrarea Zilei Indepedenţei 
la noul nostru sediu, în mica Americă din  
marea dumneavoastră ţară. Este minunat 
să vedem ambasada decorată în roşu, alb 
şi albastru. 
Pe 4 iulie 1776, fondatorii ţării noastre 
au semnat Declaraţia de Independenţă, 
dând naştere unei naţiuni întemeiate 
pe egalitate şi libertate. În această seară 
cinstim patriotismul şi sacrificiul părinţilor 
noştri fondatori şi ne asumăm încă o dată 
angajamentul de a ne ridica la înălţimea 
idealurilor şi valorilor lor democratice. 
Suntem mândri de istoria noastră şi 
onoraţi să o sărbătorim în această seară 
alături de dumneavoastră. 
Pentru a ne pune în lumină istoria, am 
ales drept temă a recepţiei din acest an, 
cântecul „Frumoasa Americă, scris de 
Katharine Lee Bates în 1913. Imaginile 
frapante sugerate de versuri şi linia 
melodică înălţătoare au determinat unele 
persoane să spună că ar trebui să devină 
imnul naţional. Versurile sale, care laudă 
frumuseţea fizică a Americii, exprimă de 
asemenea, cu tărie, temele patriotismului, 
libertăţii şi frăţiei. 
În această seară ne gândim la 
frumuseţea extraordinară a Americii, 
de la dunele de nisip de la Cape Cod, 
la zgârie-norii strălucitori din New 
York, traversând „valurile de grâne de 
culoarea chihlimbarului” ale Marilor 
Câmpii, maiestuoşii Munţi Stâncoşi, 
până la ţărmul auriu al Californiei. Ne 
gândim la frumuseţea Marelui Canion 
şi a altor comori naturale incluse în 
circuitul parcurilor naţionale, care îţi taie 
răsuflarea. 
Aceia dintre noi care au fost suficient 
de norocoşi să locuiască şi să lucreze 
în România au ajuns să-i aprecieze 
frumuseţea izbitoare, de la plajele aurii 
de pe ţărmul Mării Negre (de unde 
tocmai m-am întors), la culmile pline de 
inspiraţie ale Carpaţilor (unde au învăţat 
fiii mei să schieze), frumuseţea naturală 
neatinsă a Deltei Dunării, satele istorice 
din Transilvania şi renumitele mânăstiri 
pictate din Bucovina. 
Însă oamenii şi valorile pe care le susţin 
ei sunt cele ce fac într-adevăr America 
frumoasă. Noi, americanii, suntem liberi 
să ne exprimăm opiniile, liberi să ne 
urmăm convingerile religioase şi liberi să 
îi alegem pe cei care ne vor conduce. Noi, 
americanii, suntem uniţi de convingerea 
că aceste libertăţi trebuie apărate pentru 
fiecare dintre noi şi că nimeni nu este mai 
presus de lege. 
Democraţia noastră este o operă în lucru. 
Fiecare generaţie trebuie să se străduiască 
să perfecţioneze valorile menţionate 
în Declaraţia de Independenţă şi în 

ţările noastre se vor putea realiza chiar mai uşor 
decât până acum.
Angajamentul nostru reciproc în cadrul NATO 
continuă să devină mai puternic. Lucrările 
de construcţie la amplasamentul sistemului 
antirachetă de la Deveselu se desfăşoară conform 
calendarului şi bugetului şi urmează să fie finalizat 
în 2015. Numărul exerciţiilor marine, aeriene şi 
terestre comune a crescut ca urmare a ocupării 
ilegale a Crimeii de către Rusia. Aşa cum a spus 
vicepreşedintele Biden în cursul vizitei sale în 
România, respectăm angajamentul sacru de a ne 
apăra aliaţii NATO. În cei 10 ani de la aderarea la 
NATO, aţi avut contribuţii valoroase la alianţă. În 
data de 29 iunie, România şi-a încheiat misiunea 
de luptă de 12 ani din Afganistan. România a fost 
cu adevărat aliatul nostru în Kandahar, iar curajoşii 
săi soldaţi sunt camarazii noştri de arme. Am fost 
mândru să-l însoţesc pe prim-ministrul Ponta în 
vizita din Afganistan de weekendul trecut, pentru 
a-i felicita pe soldaţi. SUA apreciază profund 
eroismul, sacrificiul şi altruismul cu care şi-au 
îndeplinit misiunea femeile şi bărbaţii curajoşi din 
Armata Română. Aproximativ 25.000 de soldaţi şi 
peste 250 de jandarmi şi-au îndeplinit cu nobleţe 
misiunea în Afganistan. Costurile au fost mari: 23 
de soldaţi români au plătit preţul suprem, iar 129 
au fost răniţi în misiune. America recunoaşte şi 
preţuiesc sacrificiile făcute de ei şi de familiile lor în 
decursul unui deceniu de război. 

Am avut norocul de a avea două mandate pline de 
satisfacţii în România şi am ajuns să cunosc această 
frumoasă ţară şi pe poporul ei. Sunt încurajat de 
ceea ce am văzut şi am descoperit. Deşi mai există 
provocări care trebuie depăşite, România ar trebui 
să fie mândră de ceea ce a realizat în cei 25 de ani 
de la Revoluţie. 
Sunt trist că voi pleca în câteva zile, dar succesorul 
meu este deja aici. Dean Thompson este un 
diplomat cu experienţă, care a primit numeroase 
distincţii. Vă las pe mâini foarte bune. Ştiu că şi 
pentru el misiunea de la Bucureşti va fi la fel de 
satisfăcătoare cum a fost pentru mine. 
Desigur, România este o ţară de o frumuseţe 
fizică incredibilă. Dar, spun din nou, oamenii şi 
valorile unei ţări o fac cu adevărat frumoasă. 
Am avut privilegiul de a lucra cu mulţi români 
extraordinari. Printre ei se numără soldaţi dedicaţi, 
funcţionari publici talentaţi, poliţişti, procurori şi 
judecători neînfricaţi, jurnalişti curajoşi şi activişti 
sociali neobosiţi, care luptă pentru dreptate, 
caută adevărul şi promovează schimbările în bine. 
Împreună cu tinerii extraordinar de talentaţi din 
România, ei construiesc o societate activă şi o 
democraţie prosperă. 

În încheiere, voi spune că viitorul României 
este foarte promiţător. Parcursul ei democratic, 
parteneriatul ei cu Statele Unite ale Americii şi 
locul ei în Europa sunt platforma perfectă pentru 
patriotismul, munca susţinută şi hotărârea 
poporului său. Forţa, stabilitatea şi prosperitatea 
României vor fi în continuare un model pentru 
ţările din regiune. 

Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă urez La Mulţi Ani 
de Ziua Independenţei! 

Discursul însărcinatului cu afaceri al SUA, a.i. 
DUANE BUTCHER cu ocazia aniversării a 238 de 
ani de la Declaraţia de Independenţă
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Reporter: Sunteţi o companie care 
încearcă să sprijine şi să angajeze 
tinerii. 

Iulian Gheorghe: Da, avem un parteneriat 
foarte bun cu Universitatea în acest sens 
şi sperăm să dezvoltăm un parteneriat 
durabil la nivelul liceelor tehnice din Baia 
Mare, care să fie axate tot pe specializarea 
forţei de muncă în tratamente de suprafaţă 
şi prelucrări prin aşchiere. 

Reporter: Cum se situează fabrica din 
Dumbrăviţa faţă de celelalte fabrici ale 
grupului? Se poate spune că este cea 
mai complexă investiţie din grup?

Iulian Gheorghe: De departe, da. Avem 
două fabrici în SUA care fac numai produse 
extrudate, România este de departe locaţia 
cu producţia cea mai complexă şi cel mai 
mare număr de angajaţi. În Elveţia mai 
făceam prelucrări prin aşchiere, dar la o 
scară foarte mică. În SUA, o fabrică are 
în jur de 275 de angajaţi, ori noi avem 
permanent 570 de angajaţi şi vom fi la 
finele anului 2016 în jur de 800-900 de 
oameni şi sperăm să nu ne oprim aici. 
Fabrica din Dumbrăviţa este locul în care 
reuşim să ne punem în aplicare viziunea 
pe care am avut-o acum câţiva ani, aceea 

de a ne dezvolta în afara zonei de produse 
extrudate, să putem realiza şi subansamble. 
Ne dorim să putem livra şi către America 
de Nord subansamble, la ora actuală livrăm 
către Airbus şi Bombardier. După 2016-
2018 ne dorim să extindem capacitatea de 
producţie către Boeing. 

Reporter: Ce valori aţi preluat muncind 
şi trăind în SUA, pe care le-aţi transmis 
angajaţilor din România? 

Iulian Gheorghe: În general fiecare 
companie are valorile ei, după părerea mea, 
valorile oricărui manager trebuie să fie o 
combinaţie între valorile proprii şi cele ale 
companiei. Americanii sunt pragmatici, 
din punct de vedere operaţional, trebuie 
să-i asiguri personalului condiţiile nece-
sare pentru ca să-şi poată face treaba şi să 
poţi cere la final şi rezultate. Nu poţi cere 
rezultate dacă nu asiguri personalului 
instruirea, uneltele, condiţiile de muncă, 
de securitate şi protecţie. Trebuie să fii 
onest şi să faci tot ceea ce-ţi stă în putinţă 
ca să realizezi ceea ce ţi-ai propus şi să te ţii 
de cuvânt.

Reporter: Personal v-a fost greu să vă 
adaptaţi în SUA?

Reporter: Care sunt noutăţile 
legate de investiţia UAC Europe  
din Dumbrăviţa?

Iulian Gheorghe: Acum câteva săptă-
mâni discutam despre dezvoltarea pe 
care am început-o. Progresăm vertiginos. 
Respectăm programul planificat iniţial, 
deja se poate vedea că am ridicat prima 
clădire. Urmează să mai ridicăm două 
clădiri şi un corp de birouri. Deocamdată, 
am terminat de ridicat corpul de clădire 
care va deservi „tratamentele de suprafaţă” 
şi am început, de asemenea, să facem 
angajări pentru această secţie şi pentru 
departamentul de „prelucrări prin aşchie-
re”, care se va extinde cu cea de-a doua hală 
care va fi construită şi sperăm să o avem 
terminată până în septembrie-octombrie. 
Ulterior, ne dorim să începem construcţia 
la cea de-a treia hală, urmată de clădirea 
de birouri în primăvara anului viitor. Ce 
înseamnă ca număr de angajaţi această 
dezvoltare? În prezent, suntem circa 
600 de angajaţi. Peste vară avem vreo 30 
de angajaţi temporari, copiii care îşi fac 
practica la noi şi din care sperăm să putem 
selecta viitori angajaţi. Chiar discutam la 
Resurse umane şi avem 15 tineri pe care 
i-am angajat în ultimii 2 ani, dintre cei 
care au venit în practică la UACE, elevi 
sau studenţi. 
Avem foarte mult de lucru în această 
perioadă, după ce terminăm halele, trebuie 
să aducem echipamentele. Deja au sosit 
echipamentele pentru „tratamentele de 
suprafaţă”, sperăm să reuşim instalarea lor 
în luna iulie, astfel încât în luna septembrie 
să începem primele teste. 
În paralel vom continua să facem angajări. 
Preconizăm ca la finele anului 2018 să 
ajungem la capacitate maximă cu cele 
trei noi secţii. Toată investiţia pe care o 
derulăm în prezent se cifrează la circa 40 
de milioane de Euro.  

Iulian Gheorghe: Nu a fost absolut deloc 
dificil pentru mine. Am avut şi colegi 
foarte deschişi, care m-au ajutat să mă 
integrez. Eram imigrant la data respectivă 
în SUA, mai greu e că eşti departe de cei 
dragi. Dar să te adaptezi la locul de muncă 
nu e greu, pragmatismul şi deschiderea 
americanului te ajută. 

Reporter: Angajaţii se adaptează uşor 
la sistemul şi valorile fabricii?

Iulian Gheorghe: Da. Când aveam 
angajaţi mai puţini, era poate mai greu 
pentru cei nou-veniţi să se adapteze, dar 
acum, fiind o companie cu un număr atât 
de mare de angajaţi, îţi este foarte uşor să te 
uiţi în stânga şi-n dreapta şi să te modelezi. 
Integrarea e mult mai uşoară acum. Si-
gur, există obiective clare care trebuie 
îndeplinite, dar atâta timp cât înţelegi 
că succesul tău merge mână-n mână cu 
succesul companiei, totul este uşor.

Reporter: De ce sunteţi mândru că 
sunteţi român şi de ce sunteţi mândru 
că sunteţi cetăţean american?

Iulian Gheorghe: Sunt mândru că am 
reuşit să realizăm această investiţie în 
România. Sunt mândru, ca român, că am 
reuşit să demonstrăm că putem face ceva 
extraordinar. Sunt mândru că această 
companie şi personalul din fabrică a reuşit 
să facă ceea ce a făcut până acum. Ca şi 
american, sunt mândru că am reuşit să 
găsim o locaţie şi să selectăm oameni care 
să împărtăşească şi să înţeleagă ce te face să 
ai succes în viaţă, că bunăstarea ta e legată 
de bunăstarea companiei, că trebuie să 
înveţi tot timpul câte ceva. Ca american 
sunt mândru că am reuşit să avem o 
companie care se dezvoltă, o companie 
profitabilă care reinvesteşte profitul, că am 
reuşit să câştigăm încrederea angajaţilor şi 
a comunităţii. 

Reporter: Politica de implicare în 
comunitate şi de reinvestire a profitului 
e una larg răspândită în America?

Iulian Gheorghe: Din păcate, unele 
companii vin în România pentru profit, 
iar profitul pleacă în afara României. 
Noi nu suntem o astfel de companie. La 
fel facem şi în America. Iar reinvestirea 
profitului nu înseamnă să investeşti numai 
în dezvoltarea proprie, ci şi în dezvoltarea 
angajaţilor noştri, a comunităţii. Este un 
ajutor reciproc: comunitatea ne ajută 
pe noi, noi ajutăm comunitatea. Nu ne 
dorim doar o companie prosperă, ci şi o 
comunitate prosperă.  

Reporter: S-a schimbat imaginea 
României în ochii investitorilor 
americani, care au devenit cei mai 
importanţi în Maramureş?

Iulian Gheorghe: Da. Sunt mai multe 
aspecte pe care un investitor le analizează. 
În primul rând, cred că 
România a demonstrat 
că are o forţă de muncă 
pe care te poţi baza, 
apoi sistemul financiar 
a devenit mai stabil,  
desigur şi succesul altor 
companii americane care 
au venit aici, contează foarte 
mult. 

Reporter: Ce părere au cei din 
staff-ul companiei şi clienţii despre 
România?

Iulian Gheorghe: Odată veniţi aici, au 
numai cuvinte de laudă cu privire la oa-
menii locului, la felul în care au fost 
primiţi. România are de câştigat prin 
turism. Cei care au ajuns în România 
poate n-au o imagine foarte favorabilă 
des pre ţara noastră, dar cei care ajung aici 

şi cunosc oamenii şi locurile, cu siguranţă 
ajung să îndrăgească ţara. 

Reporter: Cum se sărbătoreşte 4 iulie 
în SUA?

Iulian Gheorghe: Cu mândrie şi cu 
fast. Este o sărbătoare de mare amploare. 
Americanul ştie să sărbătorească de 4 
iulie şi înţelege ce înseamnă acest eveni-
ment. Anul acesta voi sărbători 4 iulie la 
Ambasada americană, alături de compa-
trioţii mei americani, cu focuri de artificii, 
un pahar de bere şi mici româneşti. 

Reporter: Credeţi că modul în care se 
raportează America la democraţie a 
făcut din SUA o superputere mondială?

Iulian Gheorghe: Pragmatismul i-a ajutat 
să ajungă în postura de a putea fi putere 
mondială. Mulţi pot fi putere mondială, 
dar nu aleg asta. Asta merge până la nivelul 
omului simplu. Mulţi au capacitatea să 
facă lucruri extraordinare, dar puţini decid 
acest lucru. 

„Sunt mândru, ca român,  
că am reuşit să demonstrăm  
că putem face ceva extraordinar”

Iulian Gheorghe, director general UAC Europe 

Într-o perioadă de criză, UAC 
Europe este un exemplu de 
dezvoltare constantă. 

Compania a depăşit cifra  
de 600 de angajaţi şi îşi continuă 
planul de investiţii, prin 
construcţia a încă 9300 de mp, 
adică trei hale de producţie şi un 
corp de birouri. 

Iulian Gheorghe, directorul 
general al companiei vorbeşte 
despre investiţii, planuri, valori şi, 
bineînţeles, Ziua Independenţei.    

„Sunt mândru, ca român, că am reuşit să demonstrăm că putem face ceva extraordinar. Sunt mândru că 
această companie şi personalul din fabrică a reuşit să facă ceea ce a făcut până acum”. 

„Ca american sunt mândru că am reuşit să avem o companie care se dezvoltă, 
că am reuşit să câştigăm încrederea angajaţilor şi a comunităţii”. 
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„Odată cu extinderea, 
vom combina fabricarea 
automatizată complexă 
cu fabricarea ceva mai 
tradițională, în aceeași 
locație. Unitatea noastră 
se ocupă cu producția 
automatizată a unor volume 
mari de componente 
standard care sunt utilizate 
ca platformă pentru a 
fabrica numeroase produse 
personalizate care întrunesc 
cerințele pieței locale 
și pe cele ale clienților 
individuali”.

Pamela Pop, General Manager 
pentru unitățile din România  

ale Eaton

Producătorul de componente electrice 
Eaton este lider global cu expertiză în 
distribuirea energiei electrice și protejarea 
circuitelor; protejarea puterii de rezervă; 
control și automatizare; iluminare și 
securitate; soluții structurale și dispozitive 
de cablare; soluții pentru medii aspre și 
periculoase; și servicii de inginerie. Eaton 
se poziționează prin soluțiile globale 
pentru a răspunde la cele mai importante 
provocări legate de gestionearea energiei 
electrice din prezent.  

Eaton este o companie de gestionare a 
energiei electrice ale cărei vânzări în 2013 
s-au ridicat la 22 de miliarde de dolari.

Inaugurată în 2011, fabrica Eaton 
de la Bușag va deveni un centru de 
excelență pentru prelucrarea de 
coli de metal pentru companiile 

electrice ale Eaton din EMEA. 
Extinderea va adăuga 7700 metri pătrați 
de spațiu de lucru și 6000 de tone de 
capacitate pentru producția de coli de 
metal, creând în jur de 110 locuri de 
muncă în locație. 

În prezent, unitatea produce coli de 
metal pentru produse electrice, inclusiv 
sisteme de distribuire a energiei electrice 
și carcase. 

„Odată cu extinderea, vom combina 
fabricarea automatizată complexă cu 
fabricarea ceva mai tradițională, în 
aceeași locație. Unitatea noastră se ocupă 
cu producția automatizată a unor volume 
mari de componente standard care sunt 
utilizate ca platformă pentru a fabrica 
numeroase produse personalizate care 
întrunesc cerințele pieței locale și pe 
cele ale clienților individuali” a precizat 
Pamela Pop, General Manager pentru 
unitățile din România ale Eaton. 

Lucrările de extindere urmează să fie 
finalizate în septembrie 2014.

anunţă extinderea în valoare 
de 9.5 milioane de dolari a 
fabricii din Bușag, România

BUȘAG, MARAMUREȘ… Compania de gestionare a energiei electrice Eaton 
(NYSE:ETN) a anunțat în cursul lunii iunie a.c. că va investi 9.5 milioane 
de dolari pentru a extinde fabrica din Bușag, România, care produce 
echipamente de distribuire a energiei electrice pentru unități industriale 
și comerciale. După extindere, unitatea Eaton din Bușag va fi cel mai mare 
producător de piese de metal fabricate pentru întreprinderile electrice ale 
companiei din toată Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). 

Pamela Pop, director general Eaton 
Electro Producţie România

Fabrica EATON din Sîrbi, Maramureș

Fabrica EATON 
din Bușag, Maramureș

„Regiunea Bușag și România oferă 
o forță de muncă extrem de bine 

pregătită și joacă un rol vital  
în succesul continuu al  

companiei Eaton.
Această investiție și extindere va 

intensifica capacitățile noastre 
regionale de producție și ne va 

ajuta să facem față cererilor 
din ce în ce mai numeroase ale 

clienților pentru soluții proiectate 
ca să sporească siguranța 

electrică, fiabilitatea, eficiența și 
sustenabilitatea.” 

Frank Campbell,  
președintele Sectorului Electric  

EMEA, Eaton

Eaton furnizează soluții energetice 
eficiente, care ajută clienții să gestioneze 
în mod eficient, în siguranță și în mod 
sustenabil energia electrică, hidraulică și 
mecanică. Eaton are aproximativ 101.000 
de angajați și comercializează produse 
clienților din peste 175 de 
țări. 

Pentru mai multe infor-
mații, vă rugăm să 
accesați www.eaton.com.  
Pentru cele mai recente 
noutăți, puteți să ne 
urmăriți și pe Twitter (@
Eaton_EMEA) sau LinkedIn  
(Eaton EMEA).
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Între 1607 şi 1733, pe coasta Atlanticului iau 
fiinţă 13 colonii engleze care, datorită măsurilor 
discriminatorii adoptate de Londra, decid în 1776 să 
îşi declare independenţa. Noul stat a fost recunoscut 
prin Tratatul de la Paris din 1783. În secolele XIX 
şi XX, SUA îşi continuă expansiunea pe continent 
prin adăugarea unor noi state, numărul lor ajungând 
la 50. Contradicţiile dintre statele sudice, partizane 
ale sclaviei şi cele nordice, aboliţioniste, conduc 
la părăsirea uniunii de către 10 state sudice şi la 
izbucnirea Războiului de secesiune (1861 – 1865). 
După victoria nordului, SUA cunosc o dezvoltare 
economică rapidă, devenind, la sfârşitul secolului 
XIX, prima putere industrială a lumii.

După trei ani de neutralitate, SUA intervin în 
Primul Război Mondial de partea Antantei. Nereu-
şind să îşi impună ca bază a păcii ideile expuse în 
„cele 14 puncte” de către preşedintele Woodrow 
Wilson, SUA nu semnează Tratatul de la Versailles 
(1919) şi nici nu devin membru al Societăţii 
Naţiunilor, adoptând o politică de izolaţionism în 
perioada interbelică. Criza economică mondială 
care izbucneşte în 1929 pe Wall Street cuprinde 
întreaga lume capitalistă. Pentru depăşirea acesteia, 
Franklin Delano Roosevelt, ales preşedinte al SUA 
în 1932, aplică politica dirijistă a „New Deal”-
ului. După izbucnirea celui de-al Doilea Război 

Mondial, SUA îşi proclamă neutralitatea, dar 
sprijină economic, militar şi moral statele aflate în 
luptă cu puterile fasciste. În urma atacului japonez 
de la Pearl Harbour (1941), SUA intervin în război, 
luptând pe fronturile din Pacific, Africa de Nord şi 
Europa.

Politica postbelică este condiţionată de confruntarea 
dintre cele două superputeri ale lumii – S.U.A. şi 
U.R.S.S., de cursa înarmărilor şi de lupta pentru 
extinderea sferelor de influenţă. S.U.A. sprijină 
redresarea economică a statelor vest-europene prin 
lansarea Planului Marshall, iniţiază o serie de alianţe 
militare – NATO (1949), ANZUS (1951), SEATO 
(1954), CENTO (1955) şi sprijină nemijlocit 
forţele anticomuniste angajate în deceniile 5-9 în 
diverse conflicte locale pe glob: Coreea, Vietnam, 
Laos, Cambodgia, Cuba, America Latină, Orientul 
Mijlociu, Afganistan. După destrămarea U.R.S.S., 
S.U.A. rămân prima putere economică şi militară la 
sfârşitul secolului XX.

Anul 2001 intră în istorie sub spectrul atentatelor 
teroriste de la World Trade Center, care au schimbat 
radical cursul politicii americane. Atentatele au 
relevat o nouă faţetă a globalizării, cea a terorismului 
îndreptat împotriva valorilor lumii democrate.
În prezent, SUA sunt membru în: Asian Deve-

lopment Bank (ADB) - membru neregional, African 
Development Bank (AfDB) - membru neregional, 
ANZUS, Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC), Consiliul Arctic, Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) - partener de dialog, 
Grupul Australia, Black Sea Economic Cooperation 
(BSEC) - observator, Council of Baltic Sea States 
(CBSS) - observator, European Organization for 
Nuclear Research (CERN) - observator, European 
Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD), G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, Inter American 
Development Bank (IADB), International Atomic 
Energy Agency (IAEA), International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD), 
International Energy Agency (IEA), International 
Monetary Fund (IMF), Interpol, North American 
Free Trade Agreement (NAFTA), North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), Nuclear Suppliers 
Group (NSG), Organization of American States 
(OAS), Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD), Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Or-
ganization for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE), Clubul Paris, South Asian Association 
for Regional Cooperation (SAARC) - observator, 
Southeast European Cooperative Initiative (SECI) 
- observator, United Nations (UN), World Bank, 
World Trade Organization (WTO).

Capitală: Washington D.C. – 4,421 
milioane locuitori (2011), situată în 
Districtul Columbia (district federal cu 
regim distinct, care ocupă o suprafaţă 
de 177 km2, pe ambele maluri ale 
râului Potomac, între statele Virginia şi 
Maryland)

Oraşe principale: New York, 
Los Angeles, Chicago, Houston, 
Philadelphia, San Diego, Detroit, Dallas, 
Phoenix, San Antonio

Limba oficială: engleza americană, 
variantă a limbii engleze
Limbi vorbite: 82,1% engleza, 10,7% 
spaniolă, 3,8% alte limbi indo-europene, 
2,7% limbi asiatice, 0,7% alte limbi.
Ziua naţională: 4 iulie – Ziua 
Independenţei, marchează aniversarea 
declaraţiei de independenţă din 1776 faţă 
de Marea Britanie, semnată de 13 colonii 
de pe continentul nord-american

Simboluri naţionale:

Imnul de stat: „The Star Spangled Banner” 
a devenit imnul naţional al SUA la 3 martie 
1931. Textul are la bază poezia „Apărarea 
fortului McHenry”, compusă de Francis 
Scott Key la 14 septembrie 1814, iar 
melodia provine dintr-un vechi cântec 
popular englezesc, compus în 1780 de 
John Stafford Smith. La întâlnirile oficiale 
este cântată doar prima strofă.

Steag: 13 dungi orizontale colorate 
alternativ, 7 în roşu şi 6 în alb, un 
dreptunghi albastru închis în colţul 
din stânga sus cu 50 de stele albe, 
reprezentând statele SUA, iar dungile 
reprezintă cele 13 colonii iniţiale, care 
şi-au dobândit independenţa în 1776 – 
Denumiri: „The Stars and Stripes”, „Old 
Glory”
Deviza: „In God We Trust” (În Dumnezeu 
ne punem încrederea) – a devenit motto-
ul naţional al SUA printr-o decizie a 
Congresului din 1956.

Moneda naţională: dolarul 
american
Produsul Intern Brut (PIB): 
16,72 trilioane USD (estimare 
2013)
PIB/locuitor: 52.800 USD (estimare 2013)
Datoria externă: 15,68 trilioane USD (31 
decembrie 2012)
Exporturi: 1,575 trilioane USD (estimare 
2013)
Principali parteneri la export: Canada 
18,9%, Mexic 14%, China 7,2%, Japonia 
4,5%, (2012)
Importuri: 2,273 trilioane USD (estimare 
2013)
Principali parteneri la import: China 19%, 
Canada 14,1%, Mexic 12%, Japonia 6,4%, 
Germania 4,7% (2012)

Diviziuni administrative: 50 de state 
(Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, New York, 
North Carolina, North Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, 
Rhode Island, South Carolina, South 
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, 
Vermont, Virginia, Washington, West 
Virginia, Wisconsin, Wyoming) şi un 
district (Columbia).
Teritorii dependente: în Oceanul 
Pacific – Samoa Americană, Guam, 
Ins. Mariane de Nord, Ins. Baker, Ins. 

Howland, Ins. Jervis, Atolul Johnston, 
Atolul Palmyra, Ins Wake, Ins Midway, 
Reciful Kingman; în Arhipelagul Antile – 
Puerto Rico, Ins. Virgine Americane, Ins. 
Navassa.
Populaţie: 318.892.103 locuitori 
(estimare iulie 2014)
Grupuri rasiale: 79,96% albi, 12,85% 
negri, 4,43% asiatici, 0,97% amerindieni 
şi nativi din Alaska, 0,18% nativi din 
Hawaii şi alte insule din Pacific, 1,61% 
alte rase – 15,1% din întreaga populaţie 
sunt hispanici.
Grupuri religioase: 51,3% protestanţi, 
23,9% romano-catolici, 1,7% evrei, 1,7% 
mormoni, 1,6% alte religii creştine, 
0,7% budişti, 0,6% musulmani, 12,1% 
neafiliaţi, 4% atei, 2,5% alte religii 
nespecificate.

Forma de guvernământ: 
republică federală, constituită 
istoric prin uniunea liber con-
simţită a 50 de state (cărora li 
se adaugă un district federal 
şi un „stat asociat” – Puerto 
Rico). Constituţia federală din 
1787 (completată ulterior cu 
27 de amendamente) im pune 
o serie de mecanisme com-
plexe de echilibrare a puterii 
federale centrale (Preşedinţia 
- Administraţia şi Congresul) cu 
puterile locale, aparţinând statelor 
(guvernatorii şi legislativele 
statale). Preşedintele este 
cumulativ şi prim-ministru, ca şef 
al executivului compus din miniştri 
denumiţi secretari.
Şeful statului şi al guvernului: 
Barack H. OBAMA (n. 4 august 
1961), al 44-lea preşedinte al SUA, 
învestit în funcţie la 20 ianuarie 
2009, pentru un mandat de 
patru ani. A candidat din partea 
Partidului Democrat. A fost reales 
la 6 noiembrie 2012 şi reînvestit la 
20 ianuarie 2013.
Vice-preşedinte: Joseph R. 
BIDEN (n. 20 noiembrie 1942), 
fost senator de Delaware (1973 – 
2008), învestit în funcţie în 2009 și 
reînvestit în 2013.
Preşedintele şi vicepreşedintele 
sunt aleşi împreună de către un 
colegiu de electori din fiecare stat. 
Mandatul este de 4 ani şi pot fi 
realeşi pentru un al doilea mandat. 

Următoarele alegeri prezidenţiale 
vor avea loc la 8 noiembrie 2016.
Secretar de stat: John F. KERRY (n. 
11 decembrie 1943)
Secretarul apărării: Chuck HAGEL 
(n. 4 octombrie 1946)
Puterea legislativă: Congresul 
american este compus din două 
camere: Camera Reprezentanţilor 
(435 membri  pentru un mandat 
de doi ani) şi Senatul (100 de 
membri, 2 membri pentru fiecare 
stat, aleşi pentru un mandat de 
şase ani, iar o treime din membri 
este aleasă la fiecare doi ani).
Preşedintele Senatului: Joseph R. 
BIDEN - vice-preşedintele SUA este 
şi preşedintele Senatului.
Preşedintele Camerei Reprezen-
tanţilor: John BOEHNER (n. 17 
noiembrie 1949), republican din 
Ohio – numărul 3 în ierarhia sta-
tului. Reales la 3 ianuarie 2013.
Partide politice: Deşi constituţia 
federală nu stabileşte sau 
reglementează structura şi 
activitatea partidelor politice, 
procesul electoral, atât la nivel 
federal cât şi la nivel de stat, este 
dominat de două partide de 
tradiţie: Partidul Democrat, care 
datează din timpul lui Thomas 
Jefferson, primul preşedinte al 
acestei formaţiuni în 1801, şi 
Partidul Republican, fondat în 
1854. Fiecare formaţiune politică 
are în structură atât o aripă 
liberală, cât şi una conservatoare. 
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Suprafaţă: 9.826.675 km2, 
din care 9.161.966 km2 sol 
şi 664.709 km2 revin S.U.A. 
din suprafaţa Marilor Lacuri 
(Lacul Michigan – în întregime, 
Lacurile Superior, Huron, 
Erie şi Ontario – parţial, fiind 
împărţite cu Canada)
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După redobândirea, la 8 no-
iem brie 1993, a „clauzei 
naţiunii celei mai favori-
zate”, cadru de facilitare şi 

promovare a relaţiilor economice bila-
terale, rezul tat al interesului politic 
al SUA de con solidare a relaţiilor cu 
România, în august 1996, Congresul 
SUA a aprobat permanentizarea clau-
zei pentru ţara noastră, ca urmare a 
progreselor înregistrate în procesul de 
reformă economică şi crearea condiţiilor 
de dezvoltare a economiei de piaţă.

La 11 iulie 1997, cu prilejul vizitei la 
Bucureşti a preşedintelui SUA, William 
Jefferson Clinton, a fost lansat Par te-
neriatul Strategic Bilateral, cadru extins 
de colaborare vizând consolidarea rela-
ţiilor bilaterale, susţinerea procesului 
de reformă şi a demersurilor de inte-
gra re euro-atlantică ale ţării noastre, 
promovarea rolului României de factor 
de stabilitate şi securitate în Europa de 
sud-est.

După 11 septembrie 2001, România a 
acordat un sprijin semnificativ coaliţiei 
internaţionale conduse de SUA împo-
triva terorismului, concretizat în susţi-
nerea operaţiunilor din Afganistan şi 
Irak, precum şi în intensificarea cola-

borării bilaterale în acţiuni specifice de 
combatere a terorismului. Rezultatele 
pozitive în planul reformei economice 
şi contribuţia României la războiul 
împotriva terorismului au constituit 
elemente majore în conturarea sprijinului 
SUA pentru integrarea României în 
NATO.

Nivelul ridicat al colaborării bila te-
rale în combaterea riscurilor necon-
venţionale (trafic de droguri, de per-
soane, criminalitate financiară etc.) şi 
importanţa pe care cele două părţi o 
acordă acestei colaborări au determinat 
deschiderea la Bucureşti, la 20 mai 2001, 
a Biroului FBI în România.

La 10 martie 2003, autorităţile ame-
ricane au acordat României statutul 
de „economie de piaţă”, element im-

por  tant în promovarea obiectivului 
de amplificare a relaţiilor economice 
româno-americane, atât în planul schim-
burilor comerciale, cât şi al inves tiţiilor 
americane în România.
 
Un alt moment important în evoluţia 
relaţiei bilaterale româno-americane 
îl reprezintă semnarea Acordului pri-
vind activităţile forţelor Statelor Unite 
staţionate pe teritoriul României 
(„Acor dul de acces”) la 6 decembrie 
2005 (intrat în vigoare la 21 iulie 2006).

La 17 iunie 2010, odată cu vizita la 
Bucureşti a subsecretarului de stat 
Ellen Tauscher, au început negocierile 
privind cadrul juridic care va reglementa 
amplasarea pe teritoriul României a unor 
componente ale sistemului american de 
apărare antirachetă în Europa.

În anul 2010, cele două ţări au celebrat 
împlinirea a 130 de ani de relaţii 
diplomatice bilaterale. Parlamentul 
României şi Congresul SUA au marcat 
acest moment aniversar prin adoptarea, 
la 2 septembrie 2010 şi, respectiv, la 
22 decembrie 2010, a unor rezoluţii 
prin care au reafirmat angajamentul 
reciproc de a contribui la consolidarea 
permanentă a relaţiei strategice. 

La 13 septembrie 2011, la Washington 
DC, a fost adoptată Declaraţia Comună 
privind Parteneriatul Strategic pentru 
Secolul XXI între România şi Statele 
Unite ale Americii. Declaraţia confirmă 
Parteneriatul excelent, pe termen lung 
şi în continuă dezvoltare, dintre cele 
două state, şi stabileşte, de asemenea, 

pilonii relaţiei România - SUA: dialog 
politic, securitate, economie, contacte 
interumane, ştiinţă şi tehnologie, 
cercetare, educaţie, cultură. În con-
textul adoptării Declaraţiei Comu-
ne, s-a decis constituirea unui Grup 
de lucru (Task Force) pentru im-
ple mentarea principiilor convenite 
în cadrul acestui document. Prima 
reu  niune a Task Force-ului româno-
american a avut loc la 31 octombrie 
2012.

La 13 septembrie 2011, minis-
trul afa cerilor externe român 
Teodor Ba conschi și secre-
tarul de stat ame rican 
Hillary Clinton au semnat, 
la Washington DC, Acordul 
între România şi Statele Uni-
te ale Americii privind am-
plasarea sistemului de apărare 
îm potriva rachetelor balistice al 
Statelor Unite în România.

Conform datelor din statistica 
vamală românească, la 31 
decembrie 2012, volumul total 
al schimburilor comerciale ale 
României cu SUA s-a cifrat la 
2147 milioane USD, din care 1101 
milioane USD au reprezentat 
exporturile româneşti, iar 1046 
milioane USD, importurile din SUA. 

Schimburile bilaterale la sfârşitul 
anului 2011 au fost de 1969 milioane 
USD, din care 1110 milioane USD 
valoarea exporturilor şi 859 milioane 
USD valoarea importurilor. În 2012, 
exporturile româneşti pe piaţa 
americană au scăzut, faţă de anul 
2011, cu cca. 0,8%, iar importurile au 
crescut cu cca 21,7%.

Potrivit datelor statistice publicate 
de Banca Naţională a României, la 
sfârșitul anului 2012, SUA ocupau 
poziţia a 12-a în topul statelor cu 
investiţii străine în România  
(2,35% din totalul investiţiilor 
străine). Sectoarele în care 
investiţiile americane au cea mai 
mare pondere sunt: industria auto; 

industria construcţiilor de maşini; 
utilaje şi echipamentele; agricultura 
şi industria alimentară; tehnologia 
informaţiei; energie; servicii 
financiare; industria electronică; 
industria chimică şi farmaceutică; 
comunicaţiile; turism.

Istoria unei relaţii de succes: 
SUA - România

România şi Statele Unite ale 
Americii au stabilit relaţii 
diplomatice la 14 iunie 
1880, la nivel de agenţie 
diplomatică, pentru ca două 
luni mai târziu acestea să fie 
ridicate la nivel de legaţie. 
La 1 iunie 1964, relaţiile 
diplomatice dintre cele două 
ţări au fost ridicate la nivel de 
ambasadă.

„Acesta este un an important 
pentru România şi pentru relaţia 
transatlantică. La împlinirea a 10 ani 
de când România este membru NATO, 
Statele Unite ale Americii îşi exprimă 
recunoştinţa pentru angajamentul 
ţării dumneavoastră faţă de Alianţă 
şi pentru toate eforturile comune 
dedicate susţinerii păcii, libertăţii şi 
democraţiei, atât în ţările noastre, cât şi 
peste hotare.
Astăzi, urmărim cu toţii cu îngrijorare 
evenimentele din Ucraina şi am 
condamnat împreună agresiunea 
militară a Rusiei şi încercarea acesteia 
de a anexa Crimeea. Tot împreună 
suntem alături de poporul ucrainean 
pe măsură ce acesta încearcă să-şi 
construiască un viitor mai paşnic, unit, 
democratic şi prosper.
În ultimii 10 ani, în calitate de aliaţi 
NATO, România şi Statele Unite ale 
Americii au colaborat în Balcani, 
Afganistan, în Marea Mediterană şi 
în Marea Neagră. Tot în calitate de 
aliaţi NATO, fiecare şi-a asumat un 
angajament solemn în faţa celuilalt, 
conform prevederilor Articolului 5 
al Tratatului Nord-Atlantic. Astăzi 
vreau să reafirm în faţa poporului 
român că Statele Unite îşi respectă 
angajamentele.
Statele Unite ale Americii sunt alături 
de România în calitate de prieten 
şi aliat şi ne dorim să continuăm să 
extindem şi să consolidăm foarte 
importanta noastră colaborare”.

Mesajul Adjunctului 
Secretarului de Stat pentru 

Europa și Eurasia, Victoria 
Nuland, cu privire la 

parteneriatul SUA - Romania

SChIMbURILE CoMERCIALE RoMâNo-AMERICANE
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RIChaRD STOCkTOn - New Jersey 

Spre finalul anului 1776, Stockton se grăbea să ajungă acasă, 
după ce participase la o operaţiune a Armatei Coloniale în 

New York. Aflase că soldaţii britanici invadaseră New Jersey. 
A fost capturat de tunicile roşii şi închis în condiţii grele. 

Eliberat în 1777, cu sănătatea şubredă, şi-a găsit căminul din 
Princeton jefuit şi parţial distrus de foc. A murit în 1781, cu 

doar câteva luni înainte de capitularea britanicilor. 

5

care şi-au pierdut viaţa  
în lupta pentru 
independenţă 

Poveştile 
americanilor 

56 de bărbaţi au semnat Declaraţia de 
Independenţă. Cei mai mulţi dintre ei 
reprezentau pătura bogată a societăţii. O 
treime deţinea sclavi. Însă unii dintre ei 
au făcut sacrificii impresionante pentru 
ca Statele Unite ale Americii să-şi câştige 
independenţa de Coroana Britanică. 
Câţiva dintre ei şi-au pierdut însă 
averile şi vieţile în lupta pentru 
ruperea de Imperiul Britanic. 
„The New York Times” a realizat 
o trecere în revistă a vieţilor a 
12 dintre cei 56 de semnatari ai 
Declaraţiei de Independenţă. 

LyMan haLL - Georgia 

Originar din Connecticut şi 
absolvent al Universităţii Yale, 

Hall a fost preot şi doctor. A 
plecat în Carolina de Sud şi 
mai apoi în Georgia. După 

căderea oraşului Savannah în 
1778, domeniul său, aflat în 

comitatul Liberty de pe coastă, 
a fost distrus. S-a mutat în nord 

alături de familie, însă s-au întors 
în 1782. A fost guvernator al 

Georgiei o perioadă scurtă, apoi 
a revenit la medicină. 

ThOMaS hEywaRD JR.  
- Carolina de Sud

Heyward a fost rănit în 1779 în timp ce ajuta 
la respingerea ofensivei britanice asupra Insulei 
Port Royal, care se afla în apropierea casei sale. A 
fost capturat în 1780, în timpul atacului asupra 
oraşului Charleston. Următorul an, britanicii i-au 
prădat casa. În timp ce era închis la St. Augustine, 
în Florida, soţia i-a murit. La sfârşitul războiului, 
aproape că a fost ucis după ce a căzut peste bordul 
vasului cu care era transportat la o altă închisoare, 
alături de alţi deţinuţi. 

CaRTER BRaxTOn  
- Vancouver 

Descendent al unei familii foarte înstărite, 
Braxton a împrumutat bani şi a finanţat 
transporturile navale şi pirateria folosită 
pentru a ajuta Revoluţia. În timpul războiului, 
armata britanică i-a distrus majoritatea vaselor 

şi i-a devastat mai multe dintre plantaţii. 
Afundat în datorii, a fost forţat să-şi părăsească 

domeniul pe care-l mai deţinea la Chericoke 
în 1786 şi s-a mutat într-o casă modestă în 
Richmont. 

PhILIP LIVInGSTOn  
- New York 

După bătălia de la Long Island, de pe 
27 august 1776, George Washington 

şi ofiţerii săi s-au reunit în casa lui 
Livingston din Brooklyn Heights, iar 
acolo au decis să se retragă. Britanicii 

i-au confiscat cealaltă casă, din oraş, pe 
care au folosit-o drept baracă pentru 

soldaţi, iar casa din Brooklyn a fost 
capturată şi transformată de tunicile 
roşii în spital. Livingston a murit în 

1778. 

EDuaRD RuTLEDGE  
- Carolina de Sud

Rutledge a fost cel mai tânăr 
dintre semnatarii Declaraţiei 
de Independenţă. Avea 26 
de ani şi, precum Heyward, 
a participat la respingerea 
ofensivei britanice de la 
Port Royal Island şi a fost 
capturat în timpul atacului 
de la Charleston. A fost ţinut 
prizonier la St. Augustine 
până în 1781 şi a fost eliberat 
cu câteva luni înainte de lupta 
de la Yorktown. 

GEORGE waLTOn - Georgia 

Rămas orfan şi crescut de un unchi, Walton a studiat 
Dreptul şi s-a implicat în politică din tinereţe. A devenit 
colonel al forţelor miliţieneşti din Georgia şi a fost rănit şi 
capturat în timpul asediului asupra oraşului Savannah, la 
sfârşitul anului 1778. A fost închis până în septembrie 1779, 
când a fost eliberat la schimb pentru un căpitan britanic. 

aRThuR MIDDLETOn - Carolina de Sud 

Middleton s-a născut în una dintre cele mai bogate familii din Carolina de 
Sud. Tatăl său deţinea terenuri cu suprafaţa de peste 200.000 de metri pătraţi 
şi aproximativ 800 de sclavi. În timpul asedierii oraşului Charleston, a fost 
capturat alături de Rutledge şi Heyward. Închis la St. Augustine până în iulie 
1781, s-a dedicat reconstruirii domeniului familiei sale, care fusese distrus de 
armata britanică. 

ThOMaS MCkEan  
- Delaware

Un participant activ la dezba-
terea privind Declaraţia, 
McKean se afla în serviciul 
miliţiei în august 1776, atunci 
când cei mai mulţi dintre 
ceilalţi 56 semnau Declaraţia 
de Independenţă. Astfel, el a 
fost ultimul care a semnat. El 
şi familia lui au fost forţaţi să 
se mute de mai multe ori din 
cauza războiului. 
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FRanCIS LEwIS  
- New York

Născut la Wales şi rămas orfan 
la o vârstă fragedă, Lewis a 
ajuns la New York în 1730 şi 
a devenit negustor, furnizând 
îmbrăcăminte britanicilor în 
timpul Războiului de Şapte Ani. 
După bătălia de la Brooklyn din 
august 1776, trupele britanice 
i-au devastat casa care se afla 
unde este acum cartierul Queens 
şi i-au luat soţia prizonieră. A 
fost eliberată apoi şi şi-a regăsit 
soţul la Philadelphia, dar a murit 
prematur după ce s-a îmbolnăvit 
în închisoare. 

JOhn haRT - New Jersey 

La trei luni după ce a semnat Declaraţia 
de Independenţă, soţia sa a murit. 
Apoi, Hart a fost forţat să se ascundă 
în păduri în timp ce armata britanică şi 
soldaţii hessieni (mercenari germani) 
i-au distrus ferma şi morile, aflate lângă 
Hopewell Township. După victoriile-
cheie ale americanilor de la Princeton şi 
de la Trenton, s-a întors acasă. În 1778, 
a invitat trupele lui George Washington 
să se folosească de ferma lui ca tabără 
înainte de lupta de la Manmouth. A 
murit din cauza unor probleme de 
sănătate în 1779. 

ThOMaS  
nELSOn JR. 
- Vancouver 

Un bogat patron de 
plantaţie şi negustor, 
care deţinea în jur de 
400 de sclavi, Nelson 
s-a îmbolnăvit după ce 
a semnat Declaraţia. A 
condus forţele de miliţie 
din Virginia la asediul din 
Yorktown, unde se spune 
că a dat ordin ca propriul 
său conac să fie lovit de 
obuze atunci când a aflat 
că soldaţii britanicii mai 
au puţin şi o capturează. 
Tot mai bolnav şi rămas 
fără bani, nu şi-a mai putut 
repara casa, care face acum 
parte din patrimoniul 
cultural al Statelor Unite. 
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Maraton de focuri de artificii, concerte şi concursuri. 
Pe scurt, cea mai mare sărbătoare din SUA: 4 IULIE. 

De ziua ei, America ştie să sărbătorească. Meniul festiv e 
format din barbecue, hot dogs, pork sausages, steaks, salată de 
cartofi şi chipsuri şi evident, hamburgeri şi apple pie. În ceea ce 
priveşte alcoolul, americanii beau Budweiser, vestita lor bere 
sau îşi prepară cocktailuri patriotice, cu nume precum:  Air 
force one, American dream, Baileys independence on ice, 
Broad stripes and bright Stars, Firecracker (shot), Fourth of 
July (shot), revolutionary rum, Time for a change?, Hail to 
the chief. 

Evenimentele nu sunt deloc puţine: 
- Celebrul concurs de mâncat hot-dog: Nathan’s Hot Dog 
Eating Contest, cu o tradiţie de aproape un secol.
- în Rhode Island are loc parada Bristol Fourth of July, cel mai 
vechi eveniment care se sărbătoreşte în Statele Unite, încă din 
1785.
- în fiecare an, de 4 iulie, se joaca baseball de liga majoră sau 
minoră
- în Atlanta, Georgia se ţine Peachtree Road Race de 10 
kilometri
- în Washington, pe peluza Capitolului se ţin concerte 
gratuite, precedate de artificii
- discursul anual al preşedintelui 

Steagul Sua a fost desenat  
de un elev de liceu
Un elev de liceu, Robert G. Heft din Lancaster, 
Ohio a avut ca temă confecţionarea unui 
steag naţional pentru SUA care să recunoască 
afilierea statelor Alaska şi Hawaii. El a 
adăugat încă două stele şi a ţesut modelul 
bine cunoscut astăzi. Profesorul său i-a dat o 
notă mică pentru lucrarea sa, dar el a trimis 
modelul preşedintelui Dwight D. Eisenhower 
pentru a-i cere părerea. Eisenhower a ales 
modelul ca drapel oficial şi a fost introdus în 
1960. Profesorul elevului i-a schimbat nota cu 
un 10.

Piesa „God Bless america” a fost respinsă 
de compozitorul ei, Irving Berlin, timp de 
20 de ani
Faimosul compozitor american Irving Berlin a 
dăruit naţiunii sale adoptive unul dintre cele 
mai grozave şi emblematice cântece, „God 
Bless America” însă nu a văzut lumina zilei 
decât după 20 de ani după ce a compus-o 
deoarece nu i se părea demnă de a fi auzită. 
Piesa a fost scoasă din arhiva compozitorului 
la cererea lui Kate Smith care a vrut să cânte la 
radio o piesă patriotică atunci când a izbucnit 
războiul în Europa

Plăcinta cu mere nu-şi are originea  
în america
Plăcinta cu mere a devenit o emblemă a 
oricărei sărbători americane. Există chiar şi o 
expresie împământenită „american precum 
plăcinta cu mere”. Adevărul este că plăcinta 
cu mere exista şi în alte culturi, cu mult timp 
înainte ca SUA să apară pe harta lumii.

Mai mulţi bucătari susţin că au inventat 
hamburgerul
Hamburgerul este un produs 100% american, 
dar sunt mulţi cei care susţin că au inventat 
această gustare tradiţională de 4 iulie. Louis 
Lassen din New Haven, CT deţine titlul de 
prima persoană care a servit primul sandviş 
cu carne de vită când un client grăbit avea 
nevoie de o gustare caldă şi consistentă. 
Charles Nagreen din Seymour, Wisconsin 
deţine şi el oficial titlul de prima persoană 
care a vândut un hamburger la un târg local 
când el a tăiat pe jumătate chiftelele şi le-a 
pus între două felii de pâine. Aceştia sunt 
numai doi dintre mulţi alţii care susţin că au 
inventat hamburgerul.

Thomas Jefferson şi John adams au murit 
amândoi pe 4 iulie
Dacă data publicării Declaraţiei de 
Independenţă a creat impresia că 4 iulie 
este ziua oficială a independenţei Americii, 
moartea celor doi fondatori ai declaraţiei 
în această zi a marcat în istorie Ziua 
Independenţei, 4 iulie. Preşedinţii SUA 
Thomas Jefferson şi John Adams au decedat 
amândoi pe 4 iulie, în acelaşi an 1826, la o 
diferenţă de cinci ore.C
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ACum sărbătoresc 
americanii 
4 iulie?


