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Ford România anunță retragerea sa din Asociația Producătorilor și
Importatorilor de Automobile (APIA)

București, 27 martie 2020. Ford România anunță astăzi retragerea companiei din Asociația
Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).
Cristian Prichea, Director General Ford România NSC a explicat: “Rațiunea esențială pentru care
am decis părăsirea organizației APIA ține de nevoia unei abordări unitare și fundamentate a
problematicilor cu care industria auto se confruntă, astfel că anumite aspecte semnalate de către
noi de-a lungul anilor nu au fost gestionate cu nivelul de prioritate impus în mod obiectiv de
importanța fiecărui subiect în parte. Cu toate acestea, ne dorim să rămânem în dialog și salutăm
pe această cale deschiderea pe care APIA a manifestat-o pentru a institui un dialog constructiv
cu celelalte asociații de profil”.
Această decizie va produce efecte începând cu data de 1 aprilie 2020.

###

Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce,
promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice
Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește
planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ
190.000 de angajați în toată lumea. Pentru informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit
Company, vizitați www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ 46.000
de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 61.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în
participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ
Divizia Ford de Relații cu Clienții și 19 de facilități de producție (12 deținute integral sau asocieri în participațiune
consolidate și șapte asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903
– același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
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