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Delphi Automotive  

Delphi Automotive PLC is a high-technology company 
that integrates safer, greener and more connected 
solutions for the automotive sector: we supply advanced 
electrical and electronic, powertrain and safety 
technologies. Our customers include the 25 largest 
automotive original equipment manufacturers in the 
world. Headquartered in Gillingham, U.K., Delphi 
operates technical centers, manufacturing sites and 
customer support services in 46 countries.  

In 2016, Delphi earned the prestigious honor of being 
named one of the “World’s Most Ethical Companies” by 
the Ethisphere Institute for the fourth year in a row, 
demonstrating our ongoing commitment to, leadership 
in and actions in support of ethical business practices. 

Delphi Automotive  

Delphi Automotive PLC este o companie puternic tehnologizată, 

care integrează soluții mai sigure, mai ecologice și mai bine 

conectate pentru sectorul automotive: aprovizionăm cu 

tehnologii avansate electrice și electronice, de propulsie și de 

siguranță. Printre clienții noștri se numără 25 dintre cei mai mari 

producători de echipamente originale de automobile din lume.  

Sediul central Delphi, este localizat în Gillingham, Marea Britanie, 

Delphi operează centre tehnice, site-uri de producție și servicii de 

asistență pentru clienți, în 46 de țări. 

În 2016, Delphi a avut a câștigat premiul și a avut onoarea de a fi 

numit unul dintre "Cele mai etice companii din lume" de către 

Institutul Ethicsphere pentru al patrulea an consecutiv, 

demonstrând angajamentul nostru continuu și acțiunile pentru a 

oferi suport practicilor etice în afaceri. 

Delphi in Romania  - Iasi plant 

Delphi in Romania has been a vital part of the country’s 

economy since 1997. The company started its business 

in Romania to support leading vehicle manufacturers 

across Europe. Today, the company employs more than 

8,000 people at four plants. Delphi plants in Sannicolau 

Mare, Ineu and Moldova Noua produce electrical/ 

electronic distribution systems while the plant in 

Miroslava/Iasi produces diesel engine management 

components.  

Delphi has built a network of suppliers for its Romanian 

plants, with a special focus on the use of local goods and 

services. 

Delphi is a major employer in the regions where it 

operates. Combining a strong local presence with 

Delphi’s global resources, Delphi Romania offers our 

customers innovation, quality and excellence. 

Delphi în România  - Fabrica din Iași 

Delphi România a constituit o parte vitală a economiei tării, încă 
din 1997. Compania a început activitatea în România pentru a 
sprijini producătorii de vehicule de top din Europa. În prezent, 
compania are 8,000 de angajați în 4 fabrici. Fabrica Delphi din 
Miroslava/ Iași produce componente pentru motoarele diesel iar 
fabricile din Sânnicolau Mare, Ineu și Moldova Nouă produce 
sisteme de distribuție electrică și electronică. 

Delphi este un angajator important în zonele în care activează. 

Combinând resursele locale cu cele globale, Delphi România oferă 

clienților inovație, calitate și excelență.   

Delphi a construit o rețea de furnizori pentru fabricile sale din 

România, cu accent, în special, pe utilizarea bunurilor și serviciilor 

locale.  

 

Delphi Iasi/Miroslava plant 

Delphi Diesel Systems Romania supplies the High 

Precision Diesel Fuel Injection components, mainly 

pumps and injectors for Common Rail systems and 

employs approximately 2,000 people. Delphi has 

invested more than 200 million euros in production 

projects at the site. The 35,000-square-meter facility 

followed a brownfield investment in Tehnoton in 2008. 

In 2009, Delphi began the expansion in production areas 

in Miroslava which became operational in September 

the same year. 

The Iasi plant, a dedicated diesel site, serves customers 

around the world. The latest product in the plant 

production range has been the Combined Valve Adaptor 

Fabrica Delphi Iași/Miroslava  

Delphi Diesel Systems România furnizează componentele 

HighPrecisionInjection Diesel Fuel, în principal pompe și 

injectoare pentru sistemele Common Rail și are peste 2000 de 

angajați. Delphi a investit mai mult de 200 milioane de euro în 

proiecte de producție pentru fabrică. Investiția în Brownfielddin 

Tehnoton a fost urmată de investiția în cei 35,000 de metri pătrați 

din 2008. În 2009 Delphi a început expansiunea ariei de producție 

în Miroslava, care a devenit operațională în septembrie, în același 

an. Fabrica din Iași, este dedicată componentelor pentru 

motoarele diesel, servește clienți la nivel global. Cel mai recent 

produs din gama de producție Delphi Iași este Combined Valve 

Adaptor [CVA], care include controlul valvei injectorului.  

Sistemul Common Rail funcționează la o presiune de 2000 bari, 



[CVA] that includes the control valve of the injector. 

The common rail system works at pressures up to 2000 

bar, requiring high-precision machining which is 

controlled to within a few microns of tolerance. This 

ultra-high precision technology is assembled in 

controlled environments that approach medical 

standards of cleanliness. The assembly operations must 

be performed in a strictly controlled “clean room” 

operated by highly trained workers. 

Product portfolio diversification and milestones 

Delphi has progressively added investment projects each 
year in its Iasi Diesel manufacturing site, per our 
business objectives. We have diversified our product 
range- pumps and injectors - according to our clients’ 
demands. We have launched new technologies in pumps 
and injectors to achieve increasingly stringent emission 
standards and we have started to produce not only for 
passenger cars, but also for medium duty systems for 
agricultural and construction equipment. To date, Delphi 
Iasi has produced diesel systems for about 5 million 
vehicles around the world. 

care necesită prelucrare de înaltă precizie, care este controlată de 

câteva microni de toleranță. Această tehnologie de ultra-înaltă 

precizie este asamblată în medii controlate, care se apropie de 

standardele medicale de curățenie. Operațiile de asamblare 

trebuie să fie efectuate într-un mediu strict controlat, în "camera 

curată", operațiune efectuată doar de angajați calificați. 

Portofoliului de produse 

Delphi a adăugat treptat proiecte de investiții anual, în site-ul său 

de fabricație Delphi DieselSystems Iași, pentru a susține 

obiectivele de afaceri. Produsele noastre - pompe și injectoare - 

au fost diversificate, în funcție de cerințele clienților noștri. Am 

lansat noi tehnologii în ceea ce înseamnă pompele și injectoarele 

pentru a atinge standarde cât mai înalte și cât mai stricte în ceea 

ce privește emisiile,am început să producem componente, nu 

numai pentru autoturisme, dar și pentru autovehicule medii, 

pentru utilaje agricole și echipamente de construcții. Până în 

prezent, Delphi Iași a produs sisteme diesel pentru aproximativ 5 

milioane de vehicule din întreaga lume. 

Delphi career opportunities  

Delphi’s plants are committed to being clean, safe and 

efficient workplaces that offer opportunities for 

employees at all levels. As everywhere else in the world, 

Delphi offers career development opportunities and 

professional internal and external training in an 

environment based on team work. 

To attract the best candidates, we have numerous 

ongoing initiatives in place to increase its “Delphi 

awareness” activity for students in key technical schools 

within the region. Delphi maintains regular contact with 

targeted university departments so it can be the “first 

choice employer” among new graduates. The intent is 

not only to introduce Delphi products and technologies 

and attract potential internship students and new 

employees, but also to show the required skills for 

employees who work in the development and testing 

departments, which is important due to the special 

requirements of automotive engineering. 

Oportunități de carieră în Delphi 

Angajații Delphi sunt implicați în procesul de a avea locurile de 

muncă curate, sigure și eficiente, care oferă oportunități pentru 

angajații de la toate nivelurile. Ca pretutindeni în lume, Delphi 

oferă oportunități de dezvoltare a carierei și de formare 

profesională, atât internă și externă într-un mediu bazat pe 

munca în echipă. 

Pentru a atrage cei mai buni candidați, avem numeroase inițiative 

în curs de desfășurare, pentru a face recunoscut brand-ul Delphi, 

atât în rândul studenților, cât și a elevilor din liceele tehnice din 

zone. Delphi păstrează contactul îndeaproape cu universitățile cu 

profil tehnic, pentru a fi „prima alegere” ca angajator pentru 

proaspăt absolvenți. Intenția nu este numai de a face cunoscute 

produsele și tehnologiile Delphi, să atragă potențialii studenți 

interesați de internship și potențiali noi angajați, dar, de 

asemenea, pentru a arăta ce abilități sunt necesare pentru 

angajații care doresc să lucreze în dezvoltare și în departamentele 

de testare, aspect foarte important datorită cerințelor speciale 

din domeniul ingineriei automotive. 

 

Delphi for local communities 

Delphi is a high-tech company that strives to be an 

attractive employer committed to “giving back” to the 

local society and investing in the expertise of future 

generations. This includes activities such as: support to 

local education institutions and charitable organizations, 

direct involvement in environmental activities and 

collaboration agreements with schools and technical 

universities.  

Delphi Romania employees continue to be involved in 

Delphi pentru comunitățile locale 

Delphi este o companie high-tech, care dorește să fie arate că 

este un angajator atractiv,care oferă „înapoi” societății localeîn 

care activează și să investească în expertiza generațiilor viitoare. 

Aceasta include activități precum: sprijinirea instituțiilor de 

învățământ locale și a organizațiilor caritabile, implicarea directă 

în activitățile de protejare a mediului și colaborarea cu școlile și 

universitățile tehnice. 

Angajații Delphi România continuă să fie implicați în activități de 

dezvoltare culturală și socială în comunitatea locală, alăturându-



 

cultural and social development activities in their local 

community, joining social events and activities that 

benefit the less fortunate. In addition, local 

organizations, foundations and charity programs are 

supported through donations from Delphi Romania at all 

sites. 

To support our business objectives while helping society, 

particularly in the communities in which we reside, we 

encourage our employees to participate in various 

projects. In cooperation with the local community. 

se evenimentelor sociale și activităților dedicatecelor care sunt 

mai puțin norocoși. În plus, organizațiile locale, fundațiile și 

diferite programe de caritate sunt susținute prin donații de la 

Delphi România. 

Pentru a sprijini obiectivele noastre de afaceri contribuim în 

același timp în societate, în special, în comunitățile în care 

locuiesc angajații, îi încurajăm să participe la diverse proiecte 

pentru o bună cooperare cu comunitatea locală.  


