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DESCRIERE 

Acest concept de proiect își propune să dezvolte o fabrică de PCB (Plăci de 

Circuite Imprimate), în complementaritatea activităților de asamblare a PCB-

urilor derulate de multe companii din Regiunea Vest (RO42), pe fondul unei 

crize majore în producția de module electronice, datorată creșterii duratei de 

livrare a importurilor și a prețurilor de expediere, știind că producția de PCB 

se desfășoară în principal în China (acoperind peste 80% din cererea UE). 
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ABSTRACT 

This project concept aims to develop a PCB factory (Printed Circuit Board), 

complementing the PCB assembly activities for many companies in the West 

Region (RO42), on the background of a major brake in the production of 

electronic modules, due to increased imports delivery duration and shipping 

prices, knowing that PCB production is mainly carried out in China (covering 

over 80% of EU's demand).  
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OBIECTIVE 

Construcția unei fabrici moderne care să cumuleze ultimile inovații în procesul de 

producție cum ar fi:  
  Echipamente pentru producție cu eficiență energetică ridicată, și cu un grad 

de automatizare înalt; 
 Implementarea conceptului industrie 4 , care contribuie la reducerea 

costurilor de producție, controlul în timp real a calității produselor fabricate ; 
 Proiectarea proceselor de producție astfel încât să respecte directivele 

europene de mediu, RoHS și REACH: 
 Proiectarea procedurilor specifice pentru reciclarea materialelor reziduale 

care rezultă din procesul de producție; 
 Implementarea soluțiilor proprii de producție a energiei electrice din surse 

alternative(solar și vânt) 
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OBJECTIVES 

 
Construction of a modern factory to accumulate the latest innovations in the 

production process such as: 
  Production equipment with high energy efficiency, and a high level of 

automation; 
  Implementation of the industry concept 4, which contributes to the reduction of 

production costs, real-time control of the quality of manufactured products; 
 Design production processes to comply with European environmental 

directives, RoHS and REACH: 
 Design of specific procedures for the recycling of waste materials resulting from 

the production process; 
 Implementation of own solutions for electricity production from alternative 

sources (solar and wind) 
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ACTIONARIAT 

 Acest concept de proiect poate să reprezinte o investiție strategică în Valea 

Jiului, care să asigure: 
  creșterea vizibilității Văii Jiului ,cu efecte în atragerea de potențiali investitori în 

zonă: 
  Intrări de capital importante din vânzarea producției în afara zonei Văii Jiului; 

  Adaptarea curriculei universitare ,pentru pregătirea studenților în domeniul 
electronicii de vârf; 

  Pregătirea resursei umane, astfel încât rezultatul muncii lor sa aibă o valoare 
adăugată mai mare; 

 Proiectul își propune realizarea unui parteneriat public-privat, format din 
companii private și unul din  UAT-urile zonale. Uat-ul ar putea pune la dispoziție 

terenuri sau clădiri ale fostelor unități miniere care pot fi reabilitate și adaptate 
acestui tip de activitate. 
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SHAREHOLDING 
        This project concept can represent a strategic investment in the Jiu Valley, 

which should ensure: 
 increasing the visibility of the Jiu Valley, with effects in attracting potential 

investors in the area: 
 Significant capital inflows from the sale of production outside the Jiu Valley area; 

 Adapting the university curriculum, for the training of students in the field of 
advanced electronics; 

 Preparing human resources so that the result of their work has a greater value; 
 The project aims to achieve a public-private partnership, consisting of 

private companies and one of the regional UATs. The UAT could provide land or 
buildings of former mining units that can be rehabilitated and adapted to this type of 

activity. 
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CLIENȚI ȚINTĂ 

  Industria electronică din Romania în ultimii 10 ani a înregistrat o creștere 

semnificativă și multe companii multinaționale au construit facilități de producție ,mai 
ales în zona de vest a țării. . Prin proiectul fabricii de PCB-uri pe care dorim să o 

construim în Valea Jiului ne propunem să acoperim în primii ani de la implementare 
un procent de 10% din necesarul de PCB-uri din piața din Romania, procent care s-

ar ridica la o valoare de 10 milioane de euro anual. 
  Clienții țintă  care ar putea să emită comenzi de producție ar fi: Celestica 

Oradea, Plexus Oradea, Flextronics, Timișoara, Continental Timișoara, Sibiu ,Iași, 
Hella Lugoj, Honeywell Lugoj, Philips Orastie, Steinel Curtea de Argeș, Zollner Satu 

Mare. 
  Pe lângă aceste companii ,mai sunt companii de mici dimensiuni. 

  Toate aceste companii fac importuri pentru PCB-uri din China in proporție de 
peste 80%. 
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TARGET CUSTOMERS 

  The Romanian electronics industry has grown significantly in the last 10 years 

and many multinational companies have built production facilities, especially in the 
western part of the country. . Through the project of the PCB factory that we want to 

build in the Jiu Valley, we intend to cover in the first years of implementation a 
percentage of 10% from the need for PCBs in the Romanian market, a percentage 

that will reach a value of 10 million euros annually. 
  The target customers that could issue production orders would be: Celestica 

Oradea, Plexus Oradea;, Flextronics, Timișoara, Continental Timișoara, Sibiu ,Iași, 
Hella Lugoj, Honeywell Lugoj, Philips Orastie;, Steinel Curtea de Argeș, Zollner 

Satu Mare. 
  In addition to these companies, there are also small companies. 

  All those companies import more than 80% of PCBs from China. 
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BENEFICII ESTIMATE PRIN IMPLEMENTAREA 

PROIECTULUI 
  Resursa umană calificată la Universitatea Tehnică Petroșani și la liceele tehnice de specialitate 

pentru tehnicieni; 
  Atragerea de personal înalt calificat care a plecat din Valea Jiului și are șansa reîntoarcerii la 

familiile lor; 
  Utilizarea unor clădiri care au aparținut unităților miniere și reabilitarea lor in clădiri cu eficiență 

energetică ridicată; 
  Creșterea veniturilor locale cu o cifra estimată de aproximativ 10 milioane de euro anual; 

  Creșterea veniturilor la bugetul local ; 
  Atragerea de noi investitori în industria electronică care ar putea beneficia de rezultatele tehnice 

înalte ale producției de PCB-uri realizată în fabrica din Valea Jiului; 
  Asigurararea cu materie primă a celor 3 companii din Valea Jiului care folosesc în procesul de 

fabricație PCB-uriș 
 Crearea de minim 150 de noi locuri de muncă într-o perioadă de 2 ani. 

ESTIMATED BENEFITS THROUGH PROJECT 

IMPLEMENTATION 
  Qualified human resources at Petrosani Technical University and at specialized technical high 

schools for technicians; 
  Attracting highly qualified personnel who have left the Jiu Valley and have the chance to return to 

their families; 
  The use of buildings that belonged to the mining units and their rehabilitation in buildings with high 

energy efficiency; 

  Increasing local income by an estimated figure of about 10 million euros yearly; 

  Increasing incomes to the local budget; 

  Attracting new investors in the electronics industry who could benefit from the high technical results 
of the PCB production made in the factory in the Jiu Valley; 

  Providing raw materials to the 3 companies in the Jiu Valley that use PCBs in the manufacturing 
process; 

 Creating at least 150 new jobs in a period of 2 years. 



Mulțumesc! 
Thank You! 


