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INFORMAŢII PERSONALE Simionaș Tiberiu Vasile 

  

 Timișoara, jud. Timiș, România  

     

  

Sexul M | Data naşterii 15/12/1979 | Naţionalitatea română 

 

 

 

 

 

03/2022 – prezent   Administrator în Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara 
 
 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

10/2016 – prezent   Inginer pentru integrarea produselor 

SC Continental Automotive Romania SRL  

▪ Colaborare cu departamentele interne pentru a oferi produse bune pentru fabricație 

▪ Colaborare cu departamentul de productie pentru obține feedback despre produs 

▪ Crearea de instrumente și dispozitive împreună cu inginerul mecanic pentru piesele prototip  

▪ Supravegherea asamblării produselor electronice (prototip) și calibrarea produselor finale 

▪ Comanda pieselor prototip de la furnizori împreună cu departamentul de achiziții  

▪ Căutarea de noi furnizori pentru prototipuri 
Tipul sau sectorul de activitate Automotive  
 

05/2015 – 10/2016   Inginer de proces, nivelul 2 – Departamentul central de inginerie 
SC Continental Automotive Romania SRL   
� Suport tehnic de nivelul 2, pentru toate unitățile de producție aflate în fabrica din Timișoara  
� Integrarea de noi echipamente și procese de producție  
� Parte a echipei de industrializare 4.0  
� Parte a echipei internaționale de experți – TechNET - pentru procesul de tip SMT  
Tipul sau sectorul de activitate Automotive 
 

02/2008 – 05/2015   Inginer de process nivelul 2 
SC Continental Automotive Romania SRL   
� NPI – introducerea de noi produse care implică prototipuri și transferuri de produse  
� Comanda de unelte și echipamente specific pentru produsele noi  
� Pre acceptarea noilor utilaje de la producător  
� Suport tehnic pentru instalarea de linii noi de producție 
� Implicare active în timpul auditurilor și standardizării muncii  
� Dezvoltarea, testarea și implementarea tehnologiilor de producție 
� Îmbunătățirea continua pentru toate procesele din zona de producție SMT 
� Mentorat, sprijin pentru studenți și absolvenți 
Tipul sau sectorul de activitate Automotive 
 

05/2006 – 02/2008   Inginer de proces, nivelul 1 
SC Continental Automotive Romania SRL fost Siemens VDO Romania SRL 
� NPI – Transfer de proiecte din Germania în Timișoara  
� Implicat în audituri și standardizarea muncii  
� Dezvoltarea, testarea și implementarea tehnologiilor de producție 
� Mentorat, sprijin pentru studenți și absolvenți 
Tipul sau sectorul de activitate Automotive 
 

08/1998 – 05/2006   Technician de proces și mentenanță 
SC. Flex Romania SRL fost SC Solectron Romania SRL   
� Lucru în regim individual, precum și parte a unei echipe de ingineri de process  
� Sprijinirea introducerii de noi procese în aria de producție  
� Sprijinirea programului de îmbunătățire continuă  
� Menținerea unui rol principal în asigurarea unui timp minim de staționare a producției  
� Asistență tehnică pentru diverse probleme, de la erori de software până la defecțiuni hardware  
� Participarea la mai multe proiecte de formare și colaborare în cadrul companiei  
� Am dezvoltat o experiență vastă în depanarea și rezolvarea problemelor în diferite ciscumstanțe 

Tipul sau sectorul de activitate Manufacturare produse de larg consum 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

  

 

2020 –2022 Master in Tehnici Avansate în Transport Rutier  

Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Poitehnica Timișoara, România 

▪ Transport public urban, periurban si regional 

▪ Proiectarea sistemelor de transport rutier 

▪ Siguranta rutiera 
 
 

2000 – 2005 Inginer mecanic  

Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Poitehnica Timișoara, România 

▪ Roboți Industriali  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B2  B2 B2 B2 B2 
  

Germana A2  A2 A2 A2 A1  
  

Italiana A2  A2 A2 A2 A1  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie și cursuri în cadrul companiei  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Expert Tehnic, nivelul 1 

▪ Management de produs pentru prototipuri 

▪ Mentor pentru echipa de studenți  
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ optimizarea proceselor de producție aplicând noțiunea de îmbunătățire continuă a acestora 

▪ rezolvarea problemelor și luarea deciziilor  

Competenţe informatice  � Cunoștințe de lucru SIPLACE PRO, Siplace LED Pairing, Siplace Explorer, OIS, AutoCAD, CREO, 
ODB Viewer, VisGenCAD Viewer, DataPAQ, MathCAD 

▪  Project planning, MS office, Lotus Notes, X-mind 

 

Permis de conducere  A/B  

▪  

▪  

▪  
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