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„UACE  
este o familie”

Dr. Jon Kevin Loebbaka,  
Preşedinte UAC Europe  

Reporter: Vă rog să vă prezentați 
pe scurt, din punct de vedere 
profesional și personal, pentru cei 
care nu vă cunosc.

Dr. Jon Kevin Loebbaka: Despre 
mine... sunt căsătorit de 37 de ani 
cu Kathy, dragostea vieții mele. Fiica 
mea, Kendall, care are 30 de ani, ne va 
vizita pe Kathy și pe mine vara aceasta 
în România, împreună cu soțul ei, 
Brandon, și nepoatele noastre, Ashton 
și Walker. DJ, fiul nostru de 28 de ani, 
lucrează pentru UAC în Canton și a 
fost frecvent în România încă de la 
începutul investiţiei din Dumbrăviţa. 
Din punct de vedere profesional, 
mi-am petrecut viața în industria 
aluminiului - ultimii 17 ani la UAC, 
10 ani în California și de 7 ani sunt 
în România. 
Înainte de a mă alătura echipei UAC, 
am lucrat pentru Alcoa și Alcan, 
firmele anterioare lui Constellium, 
în laminoarele lor de foi de aluminiu. 
Mi-am petrecut o parte din cariera 
mea în industria de aliaje ușoare pe 
bază de aluminiu.  De-a lungul carierei 
mele am lucrat în diferite funcții 
de inginerie, întreținere și operare. 
În prezent, sunt Directorul general 
administrativ al UAC și Președintele 
UAC Europe. 
În ceea ce privește educația mea, 
sunt licențiat în domeniul Ingine riei 
electrice - Universitatea din Tenne-
ssee; am o diplomă de masterat în 
Administrația Afacerilor - Univer-
sitatea Ashland și un doctorat în 
Management strategic - Marshall 
Goldsmith School of Business.   Cred 
cu tărie că de-a lungul carierei, educația 
este un drum pe care toți trebuie să-l 
parcurgem. M-am reîntors la școală 
în timp ce lucram deoarece am dorit 
să creez noi perspective pe care să mă 
concentrez în afaceri.

Reporter: De aproape un deceniu 
(7 ani) sunteți în România în 

calitate de președinte 
al UAC Europe. 
Cum ați descrie 
această perioadă 
din perspectiva 
companiei și 
din perspectivă 
personală?

Dr. Jon Kevin 
Loebbaka: Ultimii 
7 ani petrecuți în Ro-
mânia au fost partea cea 
mai frumoasă a carierei 
mele de până acum. 
Am dezvoltat o fabrică cu care ne 
mândrim atât în România, cât și în 
rândul clienților noștri. Simultan, 
UACE a devenit un criteriu de 
referință în industria aerospațială în 
domeniul metodelor de fabricație 
integrate pe verticală. 
Ca echipă, la Dumbrăvița am creat 
ceva de-a dreptul extraordinar. În 
2015, am fost recunoscuți de către 
Airbus ca furnizorul anului pentru 
această companie... După doar 5 ani 
de la deschiderea fabricii. Această 
recunoaștere se datorează dedicării și 
concentrării de care echipa noastră 
a dat dovadă, echipă care acum are 
1.200 de angajaţi. Continuăm să 
stabilim un standard și să avansăm noi 
tehnologii în industria aerospațială. 
Din punct de vedere personal, aceasta 
este cea mai inteligentă și dedicată 
echipă cu care am avut plăcerea să 
lucrez până acum. Personal, mă mo-
tivează să țin pasul cu ea în fiecare zi.

Reporter: UAC Europe a devenit 
compania cu cea mai rapidă și 
cea mai constantă dezvoltare 
din această regiune. Care 
credeți că sunt punctele forte și 
ingredientele succesului său?

Dr. Jon Kevin Loebbaka: În primul 
rând, prioritatea noastră este clientul 
și spunem acest lucru peste tot în 

companie. Această abordare creează 
„vocea” clientului nostru în cadrul 
afacerii pe care o dezvoltăm. În plus, 
ne-am creat atuul de a oferi servicii 
și calitate excepționale. În prezent, 
UACE este prima opțiune a clienților 
noștri în momentul în care întâmpină 
dificultăți și au nevoie de soluții. 
În al doilea, al treilea și al patrulea 
rând.... Venim la muncă în fiecare zi 
pentru că avem clienţi pe care trebuie 
să-i onorăm!
Unul dintre factorii cheie ai succe-
sului este echipa de 1.200 de oa-
meni din Dumbrăvița. Acesta este 
„adevăratul secret” al dezvoltării și 
expansiunii noastre continue. UACE 
este recunoscută în permanență ca 
fiind inovativă și promptă. Această 
cultură a ajutat la crearea unei legături 
puternice și de încredere cu clienții 
noștri. 
Modelul nostru de afaceri în Dum-
brăvița - de la turnarea materialului 
brut, la extrudare, la prelucrare, la 
tratarea suprafeței și asamblarea 
pro  dusului final, toate într-un sin-
gur loc - este cu adevărat unic și de 
neegalat în domeniul nostru de ac-
tivitate. Toate acestea ne-au oferit un 
avantaj competitiv și au făcut posibilă 
creșterea noastră continuă. 
De asemenea, am folosit tehnologie 
de ultimă oră în toate aspectele com-
paniei noastre. Procesele pe care le 
folosim sunt de ultimă generație, ceea 

ce ne conferă un și mai mare avantaj 
competitiv.

Reporter: Care sunt proiectele 
viitoare referitor la dezvoltarea 
companiei? Ce ne puteți spune 
despre investiţiile care se 
desfășoară la aeroportul din zona 
Tăuţii Măgherăuş?

Dr. Jon Kevin Loebbaka: UAC 
va continua să se dezvolte pe baza 
succesului nostru din România. Am 
achiziționat 21 de ha la aeroportul din 
Tăuți. În 2018 vom demara o serie de 
proiecte interesante prin intermediul 
cărora ne vom extinde în industria 
aerospațială. 
Organizația de Design 
Aerospațial
Vom înființa o organizație de design 
pentru componente aerospațiale 
care va angaja 134 de ingineri în 
design până în anul 2020. În prezent, 
construim şi imprimăm design-ul 
făcut de clienții noștri. În viitorul 
apropiat, îi vom ajuta pe clienții noștri 
să creeze design-ul pentru produsele 
lor aerospațiale și apoi să le construim.
Fabrică de extrudare a titaniului
Vom crea o fabrică de extrudare a 
tita niului, extrudare, prelucrare și 
tra tamente de suprafață, care să am-
plifice succesul nostru din Dum-
brăvița referitor la integrarea verticală 
a aluminiului. Fabrica va deschide 
drumul pentru UAC către materialele 
compozite, pe măsură ce acestea sunt 
tot mai mult folosite în noile modele 
de aerostructuri. Vom crea noi pers-
pective în 2018 pentru această fabrică 
și vom angaja peste 400 de persoane 
până în 2021.
Capacitate CNC Suplimentară de 
Aluminiu 
Până la jumătatea anului 2019, vom 
ajun ge la capacitatea optimă de 
CNC-uri în Dumbrăvița. 
Zona aero portului va include insta-

larea CNC-urilor adiționale și a 
echipamentelor de sprijin pentru 
creșterea pieței pentru componentele 
detaliate.
Reconversia Instalației Cabinelor 
MRO
UACE va folosi aeroportul pentru 
men tenanța și operațiunile de repa rații 
ale cabinelor avioanelor și ale sistemelor 
de încărcare a mărfurilor. Vom aduce 
aparate de zbor pe care le vom pune la 
dispoziția clienților noștri, în regim de 
leasing. Vom demara această afacere în 
2021 / 2022 și va fi un pas important 
în  evoluția UACE.
Unitate de training
UACE va dezvolta o unitate de trai-
ning la aeroport care va veni în sprijinul 
noilor operațiuni și al angajaţilor 
noștri. Acesta este un pas important în 
dezvoltarea organizației noastre. 
  Până în  2025 estimăm să angajăm 
2000 persoane la aeroport, ceea ce va 
crea oportunități extraordinare, atât 
în plan personal, cât și profesional, 
pentru echipa noastră. Vom avea 
nevoie de sute de funcții de manageri, 
tehnicieni și ingineri, pe lângă 
personalul necesar în producție și în 
domeniul administrativ. Nu va fi o 
sarcină ușoară, dar suntem pregătiți să 
o ducem la bun sfârșit. 

Reporter: Dumbrăvița a devenit 
a doua casă pentru dvs. A fost 
greu să vă adaptați și să vă 
integrați aici? Dar familiei dvs.?

Dr. Jon Kevin Loebbaka: Iubesc 
România!  În acest moment este casa 
mea și am petrecut mai mult de 40 de 
săptămâni din fiecare an în România 
în această perioadă de 8 ani de când 
sunt aici… inclusiv un Crăciun și un 
An Nou în Dumbrăviţa, Chechiş și 
Baia Mare; Paștele și alte câteva săr-
bători… Pot spune că timpul a zburat!
 Kathy și cu mine ne-am făcut prieteni 
de-o viață aici în România. La fel și 

fiul meu DJ. De fapt, DJ și-a petrecut 
marea majoritate din anii 2011 și 
2012 în Romania, sprijinind NDT 
în extrudare și turnătorie. În tot acest 
timp ne-am adaptat foarte bine în 
România și am fost primiți foarte bine 
în Baia Mare și Dumbrăviţa. Pe această 
cale doresc să le mulțumesc tuturor 
pentru această oportunitate. 
Mi-aș dori să vorbesc mai bine limba 
română. Până acum acesta este cel mai 
mare regret al meu… dar… aici toată 
lumea vorbește engleza foarte bine! 
Vă spun sincer, este greu să-l faci pe 
un câine bătrân și leneș ca mine să mai 
învețe trucuri noi.  Îmi place mâncarea 
românească, sar male, papanași, slănină, 
mici… Și tre buie să recunosc că m-am 
îngrășat câteva kilograme în România. 
Am amintit pălinca? Şi asta-mi place! 

Reporter: Care sunt valorile pe 
care le apreciați cel mai mult la 
aceste două culturi, americană și 
română? Dar despre comunitatea 
din Dumbrăvița?

Dr. Jon Kevin Loebbaka: Consider 
că cele mai importante valori, atât 
pentru România cât și pentru SUA 
sunt Familia și Credința. Acestea 
creea ză o legătură puternică în cadrul 
unei comunități și creează o națiune. 
UACE este o familie, și simt această 
legătură la fel cum o simt în cadrul 
familiei mele. De-a lungul anilor, ne-
am susținut unii pe alții în momentele 
fericite, cât și în cele grele. Dar știm 
că ne putem baza unii pe alții, ceea ce 
este extraordinar, pentru că în viață 
întâlnim tot felul de piedici.

Le doresc tuturor celor din 
UACE o vară frumoasă și sunt 
nerăbdător să ajung în Fisculaș, 
Dumbrăviţa. Vă mulțumesc 
pentru ca m-ați primit în 
inimile, în casele și în țara 
dumneavoastră! 
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Reporter: Sunteţi de 6 ani parte 
a echipei UAC Europe. Care sunt 
valorile acestei companii şi care 
este reţeta succesului ei fulminant şi 
constant? 

Daniel Vărzaru:   Cred că UAC Eu rope 
îmbină foarte bine valorile şi mentalitatea 
americană cu cea ro mânească. Fiind o 
companie cu ca pital american, UAC 
Europe a pre luat pragmatismul, viziunea 
și respon sa bilitatea tipic americană, 
îmbinându-le în mod armonios cu 
valorile tradiţionale locale: respectul 
pentru cei din jur, credinţa şi încrederea, 
solidaritate, omenia, valori atât de 
preţuite de comunitatea locală din 
Dumbrăviţa sunt şi valori care stau la 
baza relaţiilor interumane din cadrul 
companiei nostre şi a relaţiilor pe 
care UAC Europe le are cu partenerii, 
furnizorii, clienţii şi colaboratorii săi. 
Nu degeaba sloganul nostru este „We 
do what we say”, respectarea cuvântului 
dat, responsabilitatea faţă de angajaţi, 
comunitate, mediu şi seriozitatea sunt 
pentru noi angajamente ferme, pe care 
le respectăm cu sfinţenie. 
Încercăm să fim mereu mai buni în 
tot ceea ce facem, încercăm mereu 
să învăţăm, să ne perfecţionăm şi, în 
acelaşi timp, să fim Oameni, în sensul 
profund pe care îl folosesc bătrânii 
noştri: să ajutăm, să ne implicăm, să 
lăsăm în urmă lucruri frumoase pentru 
un viitor mai bun. 
Secretul succesului tocmai acesta 
este: faptul că întreaga echipă a UAC 
Europe, formată din circa 1200 de 
persoane şi-a asumat aceste obiective, 
aceste valori şi angajamente şi cu toţii 

muncim pentru respectarea lor, 
cu toţii ne dorim să fim nu doar o 
companie de succes ci mai ales una 
de valoare, de prestigiu. Meritul 
tu turor acestor reuşite constante 
este a întregii echipe, a fiecărui an-
gajat care înţelege să-şi facă treaba 
cât mai bine, să se dezvolte, să fie 
inovativ, implicat şi solidar cu cei-
lalţi colegi, cu compania, cu co-
mun itatea.  

Reporter: Ce semnificaţia 
are ziua de 4 iulie pentru 
dumneavoastră? 

Daniel Vărzaru:  Înseamnă cele-
bra rea libertăţilor şi drepturi-
lor fun damentale ale omului şi 

prin  ci piilor democratice în care 
cred cu tărie. În acelaşi timp, ca o 
coincidenţă fericită, Ziua SUA are 
loc în preajma Zilelor comunei 
Dumbrăviţa, orga ni zate în acest an 
în 2 iulie, o sărbătoare a tradiţiilor, 
valorilor şi identităţii locale, ele-
mente care reprezintă „rădăcinile” 
noastre ca neam. 
Cred că cele două sărbători sim-
bolizează trecutul şi viitorul, ele-
mentele care trebuie să stea la baza 
dezvoltării viitoare. De aceea, 
an de an, sărbătorim Ziua SUA 
româneşte, la frumoasa sărbătoare 
a comunei Dumbrăviţa. 

Reporter: Cum vedeţi UAC 
Europe în viitor? 

Daniel Vărzaru:   În viitor, UAC Eu-
rope va deveni o investiţie stra tegică, 
cea mai mare din regiune şi din ţară, 
datorită fabricii din Dumbrăviţa şi 
noului proiect pe care îl vom dezvolta 
în zona Aeroportului Internaţional 
Baia Mare. Vom pune Maramureşul şi 
România pe harta mondială a liderilor 
unei industrii elitiste: industria aero-
nautică. Aşa cum am mai spus, noua 
investiţie de la Tăuţii Măgherăuş 
se va derula în trei etape, se va cifra 
în total la peste 250 de milioane 
de Euro şi va crea peste 2000 de noi 
locuri de muncă. Prima etapă a acestei 
investiţii va fi demarată anul acesta, o 
organizaţie de proiectare componente 
şi structuri aeronave. În plus, vom 
crea un centru modern de training 
care va deservi atât fabrica actuală 
din Dumbrăviţa cât şi noua investiţie. 
De asemenea, prima fază a investiţiei 
va include şi o hală de producţie pe 
partea de prelucrare titaniu aluminiu. 

Va fi una dintre cele mai moderne 
investiţii din România şi din sud estul 
Europei. 

Reporter: Ce proiecte de implicare 
în comunitate pregăteşte UAC 
Europe? 

Daniel Vărzaru:   Vom continua pro-
gramele multianuale începute: cons-
trucţia de spaţii de joacă, sprijinirea 
şcolii, a primăriei şi bisericilor în 
toate proiectele importante. Avem un 
calendar foarte bogat de activităţi pe 
care le derulăm. În perioada următoare 
vor fi organizate tradiţionalele tabere 
de vară gratuite atât pentru copiii 
angajaţilor cât şi pentru cei din comună, 
apoi o nouă ediţie a proiectului 
„Dumbrăviţa Verde”. De asemenea, din 
toamna acestui an şcoala Dumbrăviţa 
va avea două clase de şcoală 
profesională realizate în 
parteneriat cu compania 
noastră şi noi vom sprijini 
acest proiect cu tot ceea 
ce putem. 

Reporter: Un mesaj de 
4 iulie şi de Zilele comunei 
Dumbrăviţa? 

Daniel Vărzaru:  Cred că ambele 
eve nimente sunt nişte sărbători ale 
valorilor şi demonstrează că, fără un 
set asumat de principii, fără respectul 
pentru trecut, pentru ceilalţi, nicio 
dezvoltare şi evoluţie nu este posibilă. 
Deci, să ne respectăm trecutul, să ne 
trăim frumos şi implicat prezentul, 
pentru a asigura un viitor mai bun 
copiilor noştri. 

„UAC Europe îmbină foarte 
bine valorile şi mentalitatea 
americană cu cea românească”

Pe 4 iulie, americanii celebrează 
libertatea, respectul pentru 
drepturile fundamentale şi 
responsabilitatea pentru viitor. 
Aceste principii fac parte 
şi din politica UAC Europe, 
un investitor strategic, cu 
importanţă majoră în regiune 
şi în ţară. Daniel Vărzaru, Chief 
Financial Officer vorbeşte pe 
larg într-un interviu eveniment 
despre investiţii, planuri, 
valori şi, bineînţeles, Ziua 
Independenţei.    

Daniel Vărzaru, Chief Financial Officer UAC Europe

„Ziua SUA are loc 
în preajma Zilelor 
comunei Dumbrăviţa. 
Cred că cele două 
sărbători sim bolizează 
trecutul şi viitorul,  
ele mentele care 
trebuie să stea la baza 
dezvoltării viitoare. 
De aceea, an de an, 
sărbătorim Ziua 
SUA româneşte, la 
frumoasa sărbătoare a 
comunei Dumbrăviţa. 

Daniel Vărzaru,  
Chief Financial Officer 

UAC Europe

„Încercăm să fim mereu mai buni în tot ceea ce facem, 
încercăm mereu să învăţăm, să ne perfecţionăm şi, în acelaşi 
timp, să fim Oameni, în sensul profund pe care îl folosesc 
bătrânii noştri: să ajutăm, să ne implicăm, să lăsăm în urmă 
lucruri frumoase pentru un viitor mai bun”. 

Daniel Vărzaru, Chief Financial Officer UAC Europe
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„Cu ocazia Zilei Naționale  
a Americii, un sincer La Mulți 
Ani poporului american!”
Din calitatea de președinte al Consiliului Județean 
Maramureș, transmit sincere felicitări și călduroase 
salutări poporului american, acum, la aniversarea 
Zilei Naționale a Americii. Congresul Continental 
de la Philadelphia a adoptat, în 4 iulie 1776, 
Declarația de Independență. Acest document 
extrem de important a dus la nașterea unei 
națiuni care reprezintă, și astăzi, simbolul elocvent 
și cert al libertății și democrației în lume, fiind un 
exemplu pentru toate popoarele. Cu 241 de ani 
în urmă, fondatorii Statelor Unite ale Americii 
au adoptat Declarația de Independență cu 
convingerea că toți oamenii sunt egali în drepturi 
și obligații, că libertatea de a gândi, de a aparține 
unei religii și de a alege un stil de viață reprezintă 
o opțiune și nu o obligație. Cele două principii care 
au dus la întemeirea Statelor Unite ale Americii au 
fost egalitatea și libertatea, iar prin democrație în 
România ne dorim aceleași lucruri pentru poporul 
român. În urmă cu 240 de ani, visul american 
devenea un model pentru majoritatea popoarelor 
care au pus, în tot acest timp, accent pe libertatea 
și drepturile fiecărui om.
În acest an, România sărbătorește 137 de ani de 
relații diplomatice cu SUA, iar Statele Unite ale 
Americii sunt cel mai important partener în politica 
noastră externă. Cele două state cooperează extrem 
de bine în domeniul militar, în domeniul științific și 
academic, în domeniul securității energetice. 
În Maramureș ne bucurăm să avem investitori 
americani care au venit în județul nostru cu 
gândul de a crește economia acestei zone. 
Partenerilor americani care au deschis afaceri în 
Maramureș, celor care au crescut cifra de afaceri 
locală și investiția lor a dus la angajarea a mii de 

„În comuna Dumbrăviţa 
funcţionează de ani buni un 
exemplu de colaborare de 
succes româno-americană”
Am privit întotdeauna cu respect spre 
națiunea americană, ca spre leagănul 
democrației și al respectării depline al 
libertăților și drepturilor fundamentale 
ale omului, o țară de la care societatea 
românească are foarte multe de învățat, pe 
plan social, politic, economic și  administrativ. 
Ziua de 4 iulie este foarte importantă pentru 
comunitatea locală din Dumbrăviţa, datorită 
prezenţei investitorului american UAC 
Europe, o companie de prestigiu, un partener 
durabil şi stabil al comunităţii locale, care a 
demonstrat din plin că principiile fondării 
Statului american se aplică şi în afaceri., cu 
numeroase proiecte şi iniţiative în folosul 
cetăţenilor. Cred că istoria acestui parteneriat 
vorbeşte de la sine despre încredere şi 
performanţă dar şi despre trendul ascendent 
al relaţiilor româno-americane.  
Cu ocazia Zilei Statelor Unite ale Americii, 
doresc să felicit echipa UAC Europe, toţi 
angajaţii şi staff-ul din conducerea companiei. 
La mulţi ani!”

Felician CICEU, 
primarul comunei Dumbrăvița

maramureșeni le doresc, în continuare, mult 
succes în activitate. Am speranța că exemplul 
lor va fi urmat și de alți oameni de afaceri 
americani, Maramureșul fiind un tărâm de vis 
cu un potențial extraordinar pentru dezvoltarea 
unor afaceri de amploare. 
Adresez tuturor prietenilor americani aflați pe 
teritoriul Maramureșului și al României, precum și 
întreg poporului american un sincer și călduros La 
Mulți Ani de Ziua Națională a Americii! 

Gabriel Zetea, Președintele Consiliului Județean 
Maramureș 

Mesajul prefectului Sebastian Mihai 
Lupuț de Ziua Independenței SUA
Pe 4 iulie 2017 se împlinesc 241 de ani de la adoptarea 
Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii. 
Cu această ocazie, țin să le mulțumesc investitorilor 
americani pentru prietenia pe care o arată constant 
Maramureșului în ultimii ani și pentru contribuția lor la 
dezvoltarea economiei județului nostru. 
Sărbătoarea S.U.A. reprezintă un moment de bucurie 
și pentru noi, maramureșenii. Atașamentul nostru față 
de poporul american este unul sincer și puternic. Într-o 
perioadă neagră a istoriei noastre ne-am întors fața către 
Statele Unite ale Americii, căutând acolo un punct de 
reper. Ne-am pus speranțele în sistemul de valori dezvoltat 
de prietenii americani și am încercat să îl adoptăm și noi: 
libertate, democrație, respectarea drepturilor omului, 
separarea puterilor statului, o justiție independentă. 
Alegerea noastră a fost deopotrivă una idealistă și una 
pragmatică: trebuia să renaștem după influența nefastă a 
celor 45 de ani de dictatură comunistă. Intrarea României 
în NATO a constituit în acest proces un pas firesc și mult 
așteptat de către români și este cu atât mai important în 
ziua de azi, plină de atâtea provocări din punctul de vedere 
al securității. Statele Unite au întins o mână prietenească 
spre țara noastră încă de la început, iar de atunci relațiile 
noastre au evoluat. 
Acest fapt este vizibil și la nivelul județului Maramureș, în 
principal la nivel economic, dar și la nivel uman, prin faptul 
că există tineri care se școlarizează în S.U.A., există adulți 
care muncesc peste ocean, iar cultura americană a fost 
îmbrățișată de mase largi de oameni. 
În final, țin să le urez investitorilor americani din Mara-
mureș multă prosperitate, benefică pentru ambele părți, și 
o colaborare cât mai bună cu angajații români, precum și 
cu partenerii de afaceri și cu autoritățile din județul nostru. 

La mulți ani!
Sebastian Mihai LUPUȚ, Prefectul județului Maramureș

Excelenţei Sale,
 Dr. Jon Kevin Loebbaka
Preşedinte Universal Alloy 
Corporation Europe
  Sunt Anton Ardelean, primarul oraşului Tăuţii 
Măgherăuş, oraş situat în N-V României, judeţul 
Maramureş. Sunt foarte bucuros, deoarece relaţiile 
de colaborare şi prietenie dintre România şi Statele 
Unite ale Americii au luat amploare în ultima vreme. 
Marele concern Universal Alloy Corporation Europe va 
realiza o investiţie majoră pentru oraşul nostru, 
aducând beneficii bugetului local prin taxe şi impozite 
şi implicit contribuind la ridicarea nivelului de trai al 
cetăţenilor şi a prosperităţii.
Ne dorim să creştem colaborarea cu investitorii 
americani şi în alte domenii de activitate.
Cu ocazia zilei naţionale a Statelor Unite ale 
Americii adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări 
şi urări de bine poporului american. Trăiască 
prietenia dintre România şi SUA! La mulți ani!

Cu aleasă consideraţie,  Ardelean Anton 
-  Primarul Oraşului Tăuţii Măgherăuş
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UAC Europe a construit un program 
bine pus la punct de implicare în 
comunitatea locală din Dumbrăviţa, 
în toate domeniile de activitate, la 
care contribuie Asociaţia NEMUS 
şi American International School of 
Tran sylvania, asociaţii susţinute de 
UACE. 
Educaţia este una dintre priorităţile 
acestei politici. Compania a ajutat 
şcoala din toate punctele de vedere. 
Anual, este susţinută modernizarea in-
frastructurii, prin dotarea şi mo der-
nizarea unei săli de clasă şi este realizat 
un program de activităţi extra şcolare, 
tabere, concursuri, petreceri şi excursii: 
Desene pe asfalt, Cross-ul UACE, 
Olimpiada Fisculaşului, Tabăra gratuită 
de limba engleză, Balul absolvenţilor 
pentru clasa a VIII-a, Haloween-ul etc. 

De trei ani, UAC Europe şi Asociaţia 
NEMUS se implică în susţinerea 
activităţii Centrului Afterschool „Sf. 

Apostol Andrei” din comuna Dum-
brăviţa, prin organizarea de meditaţii 
gratuite dar şi susţinerea unui program 
de dezvoltare personală şi a cursurilor 
gratuite de „Istorie, cultură şi identitate 
locală”, în acest sens fiind realizat şi un 
manual. 
Grija pentru mediu, respectul pentru 
cei din jur, pentru sănătatea şi viaţa lor 
sunt de asemenea priorităţi pentru UAC 
Europe. Nu întâmplător „Dumbrăviţa 
verde”, programul de ecologizare a 
tuturor satelor şi văilor din comună, 
este unul dintre cele mai vechi şi mai de 

anvergură proiecte marca UACE. De 
asemenea, compania UACE a derulat 
în fiecare an campanii cu rol de educare 
şi prevenţie în domeniul sănătăţii. În 
domeniul sportului, UAC Europe nu 
sprijină doar competiţiile sportive, 
ci şi infrastructura, contribuind la 

modernizarea bazei sportive din co-
muna Dumbrăviţa. Şi dacă tot vorbim 
despre activităţi şi petrecerea timpului 
liber, UAC Europe şi Asociaţia 
NEMUS au demarat anul trecut un 
program multianual de construcţie şi 
amenajare de locuri de joacă în fiecare 
sat al comunei Dumbrăviţa. Primul loc 
de joacă de acest fel a fost inaugurat 
anul trecut în Dumbrăviţa. 

Biserica şi Identitatea locală reprezintă 
pilonii de bază ai trecutului, prezen-
tului şi mai ales ai viitorului oricărei 
comunităţi. De aceea, UAC Europe 

a fost un partener stabil al bisericii, 
ajutând toate parohiile din comună, 
fie la unele lucrări sau construcţii, fie în 
organizarea unor evenimente.
Dacă vorbim de păstrarea tradiţiilor, 
atunci cel mai important eveniment 
local este Festivalul Dansului şi 
Cântecului de pe Fisculaş, de asemenea 
sprijinit în fiecare an de UAC Europe, 
la fel şi concertul de colinde sau 
spectacolul dedicat Zilei Naţionale a 
României. 

Pentru buna informare a cetățenilor 
comunei, pentru promovarea eveni-
mentelor, valorilor, acțiunilor și pro-
iectelor locale, UAC Europe susţine de 
6 ani apariţia unui instrument local de 
informare - GAZETA de Dumbrăviţa.  

partenerul comunităţii locale  
din Dumbrăviţa 

În spiritul valorilor UAC Europe 
şi pentru a proba angajamentul 
companiei pe termen lung faţă 
de comunitate, a fost înfiinţată 
la începutul anului 2012, 
Asociația NEMUS, organizaţie 
non-profit cu statut caritabil, 
distinctă de operaţiunile 
comerciale ale UAC Europe 
din România, care are scopul 
de a oferi şi promova servicii 
şi programe în beneficiul 
comunităţilor locale din 
Dumbrăviţa.

Asociaţia
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În 2017 se împlinesc 5 ani de 
când activitatea asociaţiei es-
te sprijinită de Universal 
Alloy Corporation Europe 

în beneficiul copiilor şi tinerilor 
din comuna Dumbrăviţa şi judeţul 
Maramureş. În aceşti ani s-au or-
ganizat numeroase activităţi de 
edu caţie nonformală, programe de 
vacanţă, concursuri de cultură ge-
nerală, workshopuri de promovare 
a culturilor și civilizațiilor euro-
pene, acțiuni de ecologizare, cam-
pa nii antidrog și de încurajare a 
voluntariatului, proiecte comunitare, 
activităţi sportive, evenimente care 

au marcat sărbători și evenimente de 
importanță mondială şi multe altele.  

Prezenţa colegilor internaţionali 
a deschis mintea şi a dezlegat 
limba mul tor copii şi tineri spre 
a învăţa limba engleză ca să poată 
interacţiona cu aceştia, nu doar 
pentru a obţine note bune la şcoală. 
Până în prezent, peste 50 de tineri 
din 21 de ţări au împărtăşit viziunea 
AIST asupra educaţiei, adu când cu 
sine un spirit internaţional în toate 
programele American International 
School of Transylvania. Astfel, se 
încurajează participarea pro-activă 

a copiilor, tinerilor şi cetăţenilor la 
viaţa comunităţii, dar și dimensiunea 
multiculturală și diversitatea de care 
aceștia pot beneficia în condițiile 
provocărilor prezentului. 
 
AIST este partener al British 
Council pentru derularea cursurilor 
de pregătire şi susţinerea tuturor 
examenelor din ciclul Cambridge 

English iar în acest an, cu sprijinul 
UACE, American International 
School of Transylvania a îndrumat un 
număr de copii şi tineri spre a lua parte 
la aceste examene. Prin rezultatele 
obţinute, aceştia au confirmat 
pregătirea serioasă oferită de cadrele 
didactice care lucrează în şcolile din 
comună, dar mai ales au subliniat 
potenţialul extraordinar pe care tinerii 
îl au. Totodată, AIST este singura 
unitate operațională din Maramureș a 
programului de dezvoltare personală 
pentru tineri The Duke of Edinburgh 
International Award și una din 
organizațiile de tineret acreditate de 
Comisia europeană pentru programul 
Erasmus+. 

American International School of 
Transylvania sprijină educația din 
grădiniţele şi școlile din comună şi 
prin implicarea ca-
dre lor didactice în 
activităţi

organizate în parteneriat şi cursuri 
de specializare spre a maximiza per-
formanţele şcolare ale copiilor.  

În luna aprilie, un grup de tineri au 
avut şansa de a petrece o săptămână în 
Marea Britanie, iar comportamentul 
lor acolo a fost unul exemplar, care 
face cinste părinţilor şi comunităţii 
în ansamblul său. La începutul lunii 
iulie colegii lor din Liverpool şi 
Nottingham le vor întoarce vizita, 
asociaţia American International 
School of Transylvania cu sprijinul 
UACE asumându-şi buna organizare 
a acestui proiect. Şi pe viitor, aceşti 
tineri, şi nu doar ei, vor beneficia de 
oportunităţile pe care parteneriatele 
internaţionale ale AIST le oferă.      

Prof dr. Minodora Barbul, cadru 
didactic universitar de 14 ani, 
împreună cu echipa de profesori (4 
având studii doctorale, 2 cu studii 
masterale, iar ceilalţi licenţiaţi în 
filologie şi limbi moderne), personal 
managerial şi voluntari cred cu tărie că 
dorinţa de autodepăşire este motorul 
care întreţine performanţa American 
International School of Transylvania, 
iar performanţa se obţine numai prin 
muncă, perseverenţă, creativitate şi 
perfecţionare continuă. 

Ne asumăm ca şi în viitor să fim 
alături de comunitatea Dumbrăviţa 
deoarece, alături de partenerii noştri 
UACE, considerăm că doar investind 
în copii putem spera într-o viață mai 
bună pentru noi toți. 

Echipa American International 
School of Transylvania 

AIST, 
poarta deschisă 
spre lume!

American International 
School of Transylvania este 
o organizaţie non profit 
înfiinţată de o echipă de 
oameni tineri, creativi şi 
pasionaţi de educaţie, 
cadre didactice şi părinţi 
deopotrivă, cu scopul 
declarat de a fi Poarta 
deschisă spre lume!, 
de a sprijini potenţialul 
extraordinar pe care copiii 
şi tinerii din zona de nord 
vest a ţării îl au, spre a 
reuşi în viaţă ca adulţi de o 
valoare umană de excepţie 
şi profesionişti recunoscuţi la 
nivel internaţional.
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Statele Unite au stabilit relații 
diplomatice cu România în 1880, 
în urma obținerii independenței 
României față de Imperiul Otoman. 
Cele două țări au întrerupt legăturile 
diplomatice după ce România a 
declarat război împotriva Statelor 
Unite, în 1941, însă acestea au fost 
restabilite în 1947. 
Relațiile au continuat să se mențină 
tensionate în vremea Războiului 
Rece, cât timp România se afla sub 
conducere comunistă. După 1989, 
Revoluția a pus capăt conducerii co-
muniste, totuși, politicile României 
au devenit în mod neechivoc pro-
vestice.
În deceniile următoare, Statele 
Unite și România și-au consolidat 
relațiile, amplificând colaborarea 
pe obiectivele comune, inclusiv în 
ce privește dezvoltarea economică 
și politică, reforma apărării și ame-
nințările netradiționale precum 

criminalitatea transnațională și 
neproliferarea.
În 2011, Statele Unite și România 
au adoptat „Declarația comună 
privind parteneriatul strategic pen-
tru secolul XXI între România și 
Statele Unite ale Americii”. Cele 
două țări au identificat domeniile 

esențiale pentru o cooperare îm-
bună tățită, concentrându-se asupra 
relației politic-militare, cooperarea 
în aplicarea legii, oportunitățile co-
merciale și de investiții și securitatea 
energetică.

În plus, Statele Unite și România 
și-au luat un angajament reciproc 
de a susține drepturile omului, sta-
tul de drept, pacea și libertatea 
pentru toată lumea. Cele două țări 
sunt conectate prin numeroase le-
gă turi între oameni în afaceri, în 
artă, burse, precum și o mulțime 
de alte schimburi. Promovarea de 
către România a unei cooperări 
mai ample între vecinii săi din zona 
Mării Negre, în domeniul apărării, 
al ordinii și siguranței publice, al 
energiei, dezvoltării economice și 

al mediului completează obiectivul 
Statelor Unite de a spori stabilitatea 
în această regiune sensibilă și impor-
tantă.

România s-a alăturat Organizației 
Tratatului Atlanticului de Nord 
(NATO) în 2004 și s-a consacrat 
drept un aliat statornic, atât al 
Statelor Unite, cât și al NATO. Țara 
continuă să își dezvolte capacitățile 
pentru operațiunile NATO și pen-
tru cele multinaționale și și-a de-
monstrat în repetate rânduri dorința 
de a furniza forțe și bunuri pentru a 
susține interesele naționale comune, 
inclusiv prin contribuții semnificative 
cu trupe, echipamente și alte forme 
de sprijin, oferite în Afganistan, Irak, 
Libia și Kosovo.

România a fost de acord să găz-
duiască elementele Abordării Adap-
tive Etapizate a Statelor Unite de 
apărare antirachetă europeană. 
Cele două țări au semnat un acord 
de apărare antirachetă în 2011, per-
mițând amplasarea personalului din 
Statele Unite, a echipamentelor și 
a interceptoarelor antirachetă în 
România. 
În octombrie 2014, Ma rina Statelor 
Unite a întemeiat oficial Unitatea 
de Sprijin a Forțelor Navale – De-

ve selu, prima bază nouă a Forțelor 
Navale din 1987 până în prezent. 
În septembrie 2015, Ro mânia a 
inaugurat Unitatea de Integrare a 
Forțelor NATO. Țara va găzdui 
sediile Diviziei Multinaționale 
din partea Sud-Estică a Alianței la 
Bu curești și dedică resurse semni-
ficative Forței Comune de Reacție 
Foarte Rapidă.

Relaţiile economice 
bilaterale

După Revoluția din 1989, economia 
României a început o tranziție de la 
controlul de stat la capitalism. Țara 

a depus eforturi pentru a crea 
un ca dru legal, consecvent 
cu economia de piață și pro -
movarea inves t ițiilor. Ro mânia 
a devenit membru al Uniunii 
Europene (UE) în 2007.

În 1992, Statele Unite și România 
au semnat un tratat bilateral de 
in vestiții (BIT), care a intrat în 
vigoare în 1994. În 2003, înainte 
de intrare României în UE, Statele 
Unite și România au amendat BIT, 
care rămâne în vigoare. România 
atrage investitorii din Statele Uni-
te, interesați să acceseze piața euro-
peană, principalele elemente de 
atracție reprezentând costurile rela-
tiv scăzute și populația educată, cu 
competențe în domeniul tehnic.
În România, principalele firme din 
Statele Unite operează în sectorul 
energiei, al producției, al tehnologiei 
informatice și al telecomunicațiilor, 
al serviciilor și al produselor de 
consum. Printre principalele expor-
turi efectuate către Statele Unite se 
află mașini, piese auto, articole din 
oțel și metalice, precum și îngră-
șăminte.

Istoria unui parteneriat strategic: 
România-SUA

Sprijinul Statelor Unite  
în România

Asistența oferită de Statele Uni te sprijină 
România în finali za rea modernizării militare, 
îmbu nătățindu-i interoperabilitatea cu 
forțele Statelor Unite și cu NATO și sporindu-i 
capacitățile de amplasare expediționară, pentru 
a susține operațiunile colective de apărare și de 
coaliție ale NATO cu Statele Unite.

Apartenenţa României la 
organizaţiile internaţionale

România și Statele Unite aparțin amândouă 
mai multor organizații internaționale, 
printre care Națiu nile Unite, Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord, Consiliul 
Parteneriatului Nord-Atlantic, Con siliul 
Parteneriatului Euro-Atlan tic, Organizația 
pentru Secu ritate și Cooperare în Europa, 
Fondul Monetar Internațional, Banca 
Mondială și Organizația Mondială a 
Comerțului, printre altele.

Reprezentare bilaterală

Ambasadorul Statelor Unite în România 
este Hans G. Klemm. România menține 
o ambasadă în Statele Unite la adresa 
1607 23rd St., NW, Washington, DC 
20008 (tel. 202-332-4846).

„Ambasada SUA la Bucureşti promovează interesele 
naţionale ale SUA, securitatea naţională a ţării noastre şi 
valorile americane, încercând în acelaşi timp să-i protejeze pe 
americanii care locuiesc în România sau o vizitează.
Obiectivele noastre principale sunt promovarea securităţii, 
democraţiei şi prosperităţii ambelor ţări în cadrul 
Parteneriatului Strategic SUA-România. Urmărim şi prote-
jăm interesele americane prin folo sirea eficientă, etică şi 
inovatoare a resurselor contribuabililor ame ricani”.

Ambasadorul Hans Klemm
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Programe ale Departamentului de 
Stat – peste 30 de milioane de do lari.
Programe de diplomaţie publică: 
24,9 milioane de dolari din 1960 
până în prezent. 
Schimburi culturale din 1960 până 
în prezent: 17,5 milioane de dolari 
pentru programe la care au participat 
4.000 de persoane.
Beneficiari ai burselor Fulbright 
din 1960 până în prezent: 1.025 de 
americani şi 1.974 de români (8,8 
milioane de dolari din 2000 până în 
prezent). 
Programe de finanţare pentru pro
iecte culturale/academice: 2 mi-
lioa ne de dolari din 1998 până în 
prezent. 
Specialişti în predarea limbii en
gleze / profesori de limba engleză: 
13 specialişti sau profesori de limba 
engleză (710.000 de dolari). 
Programul International Vis itor 
Lea dership („Vizitatori interna ţio
nali”): 690 de participanţi au mers 
în SUA din 1990 până în prezent (5 
milioane de dolari). 
Proiecte TV Coop: 6 proiecte din 
1995 până în prezent (90.000 de 
dolari). 
Experţi americani care susţin pre-
legeri pe diverse teme: 207 experţi 
din 1998 până în prezent (820.000 de 
dolari). 
Voluntary Visitors („Vizitatori vo
luntari”): 14 din 2003 până în pre-
zent (80.000 de dolari). 
Donaţii de carte: din 1990 până în 
prezent au fost donate peste 8.000 de 
volume, cu o valoare de 200.000 de 
dolari. 

Finanţare pentru proiecte demo
cratice: din 1994 până în prezent s-a 
acordat finanţare în valoare de 6,42 
de milioane de dolari (pentru 408 
proiecte). 
Programul de finanţare a fost de-
marat în 1994, fiind gândit ca un 
mecanism flexibil care să ofere am-

basadelor SUA posibilitatea de a 
susţine iniţiative ce contribuie la 
asi gu rarea unor sisteme politice şi 
economice mai deschise, mai com-
petitive şi la protecţia drepturilor 
omului. Prin intermediul său au fost 
susţinute organizaţii independente, 
neguvernamentale, apolitice, non-
profit în eforturile lor de a promova 

democraţia prin activităţi legate de 
drepturile omului, dezvoltare a mass-
mediei, educaţie civică, reformă a 
sistemului judiciar, reforme de piaţă, 
dezvoltare a instituţiilor demo  cratice, 
şanse egale, combatere a traficului de 
persoane şi luptă împotriva corupţiei. 

Programe în domeniul aplicării 
legii: 5,2 milioane din 1995 până 
în prezent. Menite să contracareze 
ameninţarea crescândă reprezentată 
de infracţionalitatea internaţională, 
să consolideze instituţiile naţionale 
de aplicare a legii şi să favorizeze 
coo perarea globală, din 2000 până 
în prezent s-a contribuit cu 2,68 
de milioane de dolari la proiecte de 
pregătire şi asistenţă în domeniul 
combaterii criminalităţii informatice 
(850.000 de dolari), combatere a 
traficului de droguri (630.000 de 
dolari), academii de poliţie (200.000 
de dolari) şi dezvoltare a procedurilor 
de aplicare a legii (1 milion de dolari). 
U.S. Agency for International De-
ve lopment (USAID): peste 620 de 
milioane de dolari (1990-1998). Iniţial 
s-a oferit asistenţă finan ciară şi tehnică 
pentru ajutor uma nitar, reconstrucţie 
economică şi consolidarea societăţii 
civile. Ulterior au fost finanţate pro iec-
te privind: pro tecţia mediului, îm bu-
năţirea gu vernării democratice, refor-
marea statului de drept, îmbunătăţirea 

asis ten ţei medicale acordate femeilor, 
re formarea sistemului de protecţie a 
co pilului, asigurarea unei mai bune 
pregătiri şi a unei mai bu ne asistenţe 
umanitare în caz de dezastru. 
Voluntarii Corpului Păcii (Peace 
Corps): 38,5 milioane de dolari 
din 1991 până în prezent. 1.040 de 
voluntari ai Corpului Păcii au lucrat în 
România de la iniţierea programului, 
în 1991. În prezent, 87 de voluntari 
lucrează în 31 de judeţe la proiecte de 
dezvoltare a capacităţii organizaţionale 
la nivel comunitar, proiecte de mediu 
şi predare a limbii engleze în şcoli. 
Departamentul Apărării al SUA: 
peste 340 de milioane de dolari. 
Asistenţă umanitară şi proiecte co
munitare: 6,5 milioane de dolari din 
1996 până în prezent. Forţele armate 
ale SUA au renovat grădiniţe, şcoli 
şi spitale din cele mai dezavantajate 
zone din România şi au donat pompe 
în valoare de 40.000 de dolari pentru 
zonele afectate de inundaţii în 
2010. Bugetul anual are o valoare de 
aproximativ 850.000 de dolari. 
Alte programe: peste 334 de mi-
lioane de dolari din 1993 până în 
prezent.

Guvernul SUA a finanţat achiziţia 
de echipament, servicii şi pregătire 
militară americane pentru a susţine 
stabilitatea regională şi a îmbunătăţi 
capacitatea de apărare a României. 
În fiecare an, trimite ofiţeri români şi 
personal angajat pe bază de contract 
la unul dintre colegiile de război 
americane pentru studii aprofundate 
şi studii de securitate ori pentru 
cursuri de specializare profesională 
de durată mai scurtă. Forţele armate 
americane participă împreună cu 
forţele armate române la exerciţii 
comune şi schimburi de personal. Se 
folosesc fonduri suplimentare pentru 
antrenarea şi dotarea cu echipament 
a forţelor armate române în vederea 
operaţiunilor militare şi de stabilizare 
post-conflict la care participă forţele 
americane. În plus, forţele armate 
americane au oferit spre utilizare 
trupelor române din Afganistan 60 de 
vehicule blindate rezistente la mine 
şi protejate împotriva ambuscadelor 
(MRAP) în valoare de 60 de milioane 
de dolari.

Vehiculele protejează soldaţii împo-
triva atacurilor cu dispozitive ex plo zive 
şi a ambuscadelor, cauza numărul unu a 
deceselor în teatrele de operaţiuni. 

Departamentul Energie al SUA: 
61,5 milioane de dolari. Printre 
proiectele realizate se numără: pro-
gramul de asistenţă a poliţiei/asisten-
ţă pentru control la frontieră pe cinci 
ani (2010-2014) cu o valoare de 50 
de milioane de dolari; proiectul din 
2009 de evacuare a excedentului de 
uraniu puternic îmbogăţit din epo-
ca sovietică, cu o valoare de 11,5 mi-
lioane de dolari. 

Departamentul de Justiţie al SUA/
FBI: 4,6 milioane de dolari din 2007 
până în prezent. FBI şi Poliţia Română 
lucrează împreună permanent pentru 
a combate cele mai grave infracţiuni 
care afectează România şi Statele Uni-
te ale Americii. Pentru o mai bună 
sus ţinere a parteneriatului pri vind 
apli carea legii, un agent FBI cola-
bor ează cu Direcţia de Combatere a 
Criminalităţii Organizate a Poliţiei 
Române la cercetări comune în 
cazul infracţiunilor informatice care 
implică România. De asemenea, SUA 
contribuie cu personal la funcţionarea 
Centrului SECI. FBI a efectuat 
cursuri de pregătire pe diverse teme 

(tehnici de investigaţie, pornografie 
infantilă, trafic de fiinţe umane, trafic 
de substanţe narcotice, criminalitate 
informatică, corupţie publică, spălare 
de bani, falsificare, contrafacere şi 
frau dă cu cărţi de credit) pentru per-
so nalul responsabil cu aplicarea legii. 

Agenţia Americană Antidrog 
(DEA): DEA are un parteneriat strâns 
şi o colaborare profesională excelente 
cu autorităţile române. Multe anchete 
comune desfăşurate împreună cu 
Biroul DEA din Atena, Biroul DEA 
din cadrul SECI, procurori şi ofiţeri 
de poliţie români s-au finalizat cu 
succes, ducând la destructurarea unor 
organizaţii internaţionale de tra-
fic de droguri şi a altor grupuri de 
crimă organizată şi la întreruperea 
activităţilor acestora. Pe lângă opera-
ţiunile desfăşurate împreună cu 
autorităţile române, DEA finanţează 
de asemenea programe de pregătire 
pentru acestea. S-a oferit pregătire 
privind: descoperirea traficului ilegal 
de substanţe narcotice, spălare de bani, 
organizarea bunurilor obţinute în mod 
ilegal, identificarea rutelor de transport 
de droguri, recunoaşterea tehnicilor 
de contrabandă şi iden ti ficarea şi 
anihilarea organiza ţiilor de trafic de 
droguri. Se intenţionează or ganizarea 
de noi seminare de pre gătire.

Investiţiile americane directe 
în România: aproape 1 miliard 
de dolari din 1990 până în 
prezent, conform statisticilor 
oficiale româneşti. Această sumă 
continuă să crească pe măsură 
ce se anunţă noi investiţii şi se 
extind investiţiile deja existente. 
Aproape 100 de companii 
americane au investit în România 
din 1990 până în prezent şi 
asigură circa 10.000 de locuri de 
muncă şi experienţă profesională 
pentru manageri şi angajaţi 
români. 
Aceste investiţii s-au realizat 
în principal în: industria IT şi 
cea a serviciilor, industria auto, 
industria aeronautică, industria 
alimentară şi agricultura, 

industria bancară, industria 
asigurărilor, industria hotelieră, 
fondurile de investiţii, industria 
manufacturieră şi bunurile de 
consum. SUA ocupă locul 10 
în topul investitorilor străini 
din România, după Olanda, 
Austria, Germania, Franţa, Grecia, 
Cipru, Italia, Elveţia şi Spania. 
Investiţiile care au drept sursă 
SUA reprezintă 2,6% din totalul 
investiţiilor străine directe din 
România. Cu toate acestea, 
fiindcă statisticile oficiale nu 
reflectă în totalitate tendinţa 
companiilor americane de a 
investi prin intermediul filialelor 
străine, în special a celor din 
Europa, suma reală este mai 
mare. 

American Corners în opt 
oraşe: 730.000 de dolari 
din 2005 până în prezent - 
Bacău, Bucureşti, Baia Mare, 
Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi 
şi Timişoara, Târgu Mureş). 
Aceste centre, situate de 
obicei în biblioteci publice 
sau universitare, oferă o 
diversitate de resurse cu 
privire la subiecte legate de 
America precum: predarea 
limbii engleze, literatură, 
istorie, guvern, diversitate 
culturală, artă, mediu şi 
materiale de referinţă. 
Activităţi desfăşurate: 
asistenţă în cercetare 
privind SUA, prelegeri, 
discuţii, seminare, expoziţii, 
consiliere educaţională 
pentru studii în SUA. 

Valoarea contribuţiei 
guvernului SUA: circa 1,1 
miliarde din 1960 până în prezent 

PREZENŢA COMPANIILOR AMERICANE:  
1 miliard de dolari şi continuă să crească 



În aceeași zi, ziarul Pennsylvania 
Eve ning Post publica următorul 
anunț: În această zi Congresul 
Continental a declarat Colo-

niile Unite ca fiind state libere și 
independente.
A doua zi, 3 iulie 1776, John Adams, 
primul vicepreședinte și al doilea 
președinte al SUA, îi scria soției sale, 
Abigail, următoarele:
A doua zi din luna iulie 1776 va deveni 
cea mai memorabilă zi din istoria 
Americii. Sunt convins că această zi va 
fi celebrată de generațiile următoare 
cu mare pompă, cu parade, jocuri, 
focuri de artificii de la un capăt al 
continentului până la celălalt de acum 
și pentru totdeauna.
Doar că 4 iulie a devenit Ziua In
dependenței SUA și se sărbătorește 
ca atare pentru că la data de 4 iulie 
1776 Congresul Continental a adop-
tat Declarația de Independență. 
De clarația de Independență a fost 

redactată de Thomas Jefferson, John 
Adams, Benjamin Franklin, Robert 
Livingston și Roger Sherman.
Prima paradă de sărbătorire a adop-
tării Declarației de Independența s-a 
desfășurat la data de 8 iulie 1776, în 
Philadelphia. Armata Continentală, 
aflată sub comanda lui George 
Washington, cel ce avea să devină 
primul președinte al SUA, a aflat 
abia la 9 iulie 1776 despre declararea 
independenței. În acea zi, George 
Washington a convocat soldații care 
se aflau în orașul New York pentru 
a-l apăra de britanici și le-a citit o 
scrisoare datată 6 iulie 1776 semnată 
de John Hancock, președintele 
Congresului Continental, care anunța 
evenimentul. Scrisoarea era însoțită de 
o copie a Declarației de Independență. 
Cât despre guvernul britanic de la 
Londra, acesta a aflat de declararea 
independenței celor 13 foste colonii 
britanice abia în luna august 1776.

Istoricii nu cred că Declarația de 
Independență a fost semnată de 
vreunul dintre delegații celui de-al 
doilea Congres Continental la data de 
4 iulie. Pictura lui John Trumbull care 
se află în Rotonda Capitoliului și care 
ar reprezenta semnarea Declarației 
de Independență este o creație a 
imaginației pictorului.
Acest lucru se va întâmpla abia la data 
de 2 august. La acea dată secretarul 
Congresului, Timothy Matlack, a 
terminat actul oficial pe care îl cu noaș-
tem astăzi. Prima semnătură a fost cea 
a lui John Hancock în timp ce ultima 
semnătură este cea a lui Thomas 
McKean, reprezentând Delaware, și 
a fost aplicată abia în anul următor, 
1777.
Actul original, adoptat de Congres în 
data de 4 iulie 1776, a fost imprimat 
pe pergament. Până în zilele noastre 
au supraviețuit 26 de asemenea exem-
plare.

La data de 2 iulie 1776, delegații celui de-al doilea Congres Continental, reprezentând cele 13 colonii 
britanice de pe continentul american, întruniți în Philadelphia au votat separarea de Marea Britanie 
adoptând Moțiunea de Independență propusă de Richard Henry Lee, reprezentantul Virginiei. 12 din 
cele 13 colonii au aprobat-o, delegația din New York abținându-se de la vot.

Istoria unei zile istorice 


