
Proiect Spirit Circuits 

Data: marţi, 20 octombrie, 2015 

Ora: 12 

Sala: Universitatea Craiova, SalaAlbastră – Rectorat (clădirea centrală, str. A. I. Cuza, nr. 13) 

Speakeri: Steve Driver - Managing Director Spirit Circuits 

AlinaCostrasel - Business Development Manager Bridge 

 

Spirit Circuits parte a grupului “SCL PCB Solutions Group Limited” este una dintre cele mai 

inovative companii producătoare de Circuite Imprimate din Marea Britanie (top 10 producători PCB), 

cu sediul în comitatul Hampshire, deţine patru fabrici, are o cifră de afaceri anuală de peste               

20 milioane de euro şi peste 150 angajaţi. Spirit Circuits a fost fondată în urmă cu 25 de ani de Steve 

Driver, care este acţionar majoritar şi director general al Companiei. Steve Driver şi-a început cariera 

în industria circuitelor imprimate acum 35 de ani şi este membru în Consiliul de Administraţie al 

Institutului European pentru Circuite Imprimate.  

Compania produce circuite imprimate pentru clienţi renumiţi pe plan internaţional precum:   

Mercedes-Benz, Rolls Royce, Ford, Tyco şi industria aerospațială. Toate circuitele imprimate (PCB) 

sunt produse în conformitate cu standaredele UL & ISO9001, AS9100; Compania a primit certificatul 

de performanţă NADCAP (Naţional Aerospace and Defence Contractor Accreditation Programme) 

pentru conformarea cu cerinţele industriei aerospaţiale. 

Proiectul actual, derulat în colaborare cu Universitatea Craiova, ce oferă stagii de practică, este 

rezultatul parteneriatul de afaceri între regiunea Hampshire din Marea Britanie şi judeţul Dolj din 

România prin intermediul biroului de afaceri deschis de autorităţile locale în UK şi al platformei 

BRIDGE.  

Platforma Bridge accesibilă la adresa www.bridge2romania.com constituie un model pentru 

autoritățile locale din cele două țări, un instrument deosebit de util în identificarea și dezvoltarea unor 

proiecte universitare şi economice de interes comun.  

Obiectivul general al proiectului constă în recrutarea unui număr de 10 studenţi din anii terminali din 

cadrul Universităţii Craiova cu scopul transferului de cunoştinţe şi dezvoltării aptitudinilor de muncă, 

prin continuarea pregătirii practice a studenţilor în una din fabricile din UK sau România, în toate 

aspectele producerii plăcilor de circuite imprimate (înţelegerea materialelor folosite, proprietăţilor, 

integrarea tehnologiilor disruptive), iar ulterior angajarea acestora în una din companiile din cadrul 

Grupului Spirit Circuits. 
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