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INFORMAŢII PERSONALE Bartoș Vasile-Dragoș 
  

   Bld. Independenţei, 99A, Bistriţa, 20151, România  

0752642445  

 Bartos.dragos@gmail.com  
Scrieţi adresa paginii web personale   

Whatsapp Messenger: 0752642445 

Sexul Masculin | Data naşterii 10/02/1987 | Naţionalitatea Română  
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

 

Asistent (perioada determinata) 
poziţia 62 

 
EXPERIENTA PROFESSIONALA   

  
01.10.2019 - prezent  Cadru didactic asociat 

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Facultatea Construcții de Mașini, Departamentul de Ingineria 
Proiectării și Robotică (www.utcluj.ro) 

▪ Activități didactice la disciplinele: Bazele roboticii,  
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  
01.10.2019 - prezent Inginer proiectare mecanica ( www.napomar.ro ) 

SC NAPOMAR SA, Cluj Napoca 

▪ Verificarea documentatiei primite de la client, corectarea si procesarea acesteia; Extragerea 
reperelor si pregatirea pentru lansare in executie. Urmarirea comenzilor. Implementarea modificarilor 
tehnice. 
Tipul sau sectorul de activitate Industrie  

  
01.02.2016 - 20.09.2019  Inginer proiectare  

SC LWSRO SRL, Bistriţa ( www.leoni.ro ) 

▪ Gestionarea și îmbunătățirea procesului de test; Realizarea layouturilor pentru panourile de 
asamblare Gestionarea modificărilor tehnice; Proiectarea noilor dispozitive: realizarea prototipului, 
validarea acestuia, până la comanda și implementarea acestuia; Participarea la ședințele de calitate; 
Realizarea și întreținerea layouturilor și a celulelor standard. 
Tipul sau sectorul de activitate Industrie 

 
 
  

01.07.2014 - 01.02.2016  Inginer producţie  
SC LWSRO SRL, Bistriţa ( www.leoni.ro ) 

▪ Coordonarea personalului din proiect; Participarea la ședințele de producție, de calitate; 
participarea la ședințele pentru pregătirea implementării modificărilor tehnice; Oprimizarea producției, a 
celulelor de asamblare; Instalarea și release-ul noilor echipamente; Proiectarea de noi mese, rafturi și 
echipamente; - Emiterea și/sau actualizarea instrucțiunilor de lucru, layouturi și celule standard. 
Tipul sau sectorul de activitate Industrie 
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01.11.2012 - 01.07.2014  Inginer test  
SC LWSRO SRL, Bistriţa  ( www.leoni.ro ) 
Coordonarea și instruirea tehnicienilor din procesul de test; gestionarea și implementarea modificărilor 
tehnice; analiza timpilor de întrerupere; generearea de repoarte cu probleme apărute; analiza stocurilor 
de piese de schimb; realizarea instrucțiunilor de lucru pentru tehnicieni, instruirea și evaluarea 
tehnicienilor; ședințe zilnice cu WO; comanda și instalarea noilor echipamente. 
Tipul sau sectorul de activitate  Industrie 

 
 

01.05.2008 - 01.11.2012  Tehnician test  
SC LWSRO SRL, Bistriţa  ( www.leoni.ro ) 

▪ Remedierea defectelor de pe panourile de producție; consemnarea defectelor în fisele de 
monitorizare; instalarea și/sau modificarea rafturilor kanban, a frame-urilor, etc.; editarea programelor 
de test; implementarea pe panouri a modificărilor tehnice. 
Tipul sau sectorul de activitate  Industrie 

 
09.08.2006 - 01.05.2008  Operator producţie  

SC LWSRO SRL, Bistriţa  ( www.leoni.ro ) 

▪ Setarea mașinii pentru debitarea articolului încărcat; aprovizionare cu materialele necesare; 
shimbarea dispozitivelor (aplicatoarelor) în conformitate cu comanda care urma să fie procesata; 
înregistrarea măsurătorilor de calitate; monitorizarea mașinii. 
Tipul sau sectorul de activitate  Industrie 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  
01.10.2019 – în curs  Diplomă de Doctor  

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Școala Doctorală 

▪ Titlul tezei: Cercetări privind planificarea și optimizarea transformăriidigitale a proceselor de 
producție 

 
01.10.2017 – 01.10.2019  Diplomă de masterat în inginerie  

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Facultatea Construcții de Mașini  

▪ Specializarea: Robotică 
 

01.10.2013 – 01.10.2017 Diplomă de inginer  

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Facultatea Construcții de Mașini 

▪ Specializarea: Inginerie industrială și sisteme de producție 
 

01.10.2009 – 01.10.2011   Diplomă de masterat în economie  

Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Facultatea de Științe Economice 

▪ Specializarea: Audit financiar  și expertiză contabilă 
 

01.10.2006 – 01.10.2009 Diplomă de economist  

Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Facultatea de Științe Economice 

▪ Specializarea:  Contanilitate și informatică de gestiune 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  
Limba maternă Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză A2 B1  B2  B1  B1 
 Certificat de competență lingvistică 

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  ▪ Sunt flexibil în comunicare, îmi adaptez stilul în funcție de interlocutor, cer și ofer feedback, 
mă asigur că ceea ce transmit a fost înțeles și că ceea am înțeles e ceea ce mi s-a comunicat. Mă 
documentez înainte de a-mi oferi opinia. Aceste mod l-am dobândit din activitatea profesională. 

 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ Competenţe organizaţionale: gestionez simultan mai multe proiecte; mă încadrez în termene; mă 
încadrez în bugete; am planificat și organizat cu succes modificările tehnice;  
▪ Abilitați manageriale: am instruit tehnicienii de producție; soluționez conflictele; am gestionat mai 
multe proiecte. Am dobândit diploma de participare la training-ul Managementul Proiectelor.  

 
Competenţe dobândite la locul de 

muncă  
▪ Predarea laboratoare; 
▪ Evaluarea corecta a studenților; 
▪ Utilizarea de instrumentele pentru instruire și evaluare. 

 
Competenţe informatice   ▪ Programe pentru automatizare: Logo Soft Comfort, TiaPortal V14, Factory IO;  

▪ Programe pentru proiectare:  Solid Works, AutoCAD, Catia; 
▪ Program simulare roboti: RobotStudio; 
▪ Program pentru grafică: CorelDraw;  
▪ Birotica: Office Office™;  
▪ Sistem de operare: Windows. 

 
Permis de conducere  ▪ Categoria B 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
Publicaţii 

 
[1] Vasile-Dragoș Bartoș, Stelian Brad, Razvan Hapca,  Systematic design method of UX using 
smart glasses for the effective application of augmented reality in digitalized production - Acta Technica 
Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Vol. xx, Issue x, Pages: xx-xx, ISSN xxxx-
xxxx, 2021 
[2] Razvan Hapca, Stelian Brad, Vasile-Dragoș Bartoș, Experimental innovation to compensate 
positioning inaccuracies of industrial robots with high payload capacity, Vol. xx, Issue x, Pages: xx-xx, 
ISSN xxxx-xxxx, 2021 
 

  
 

ANEXE   

 
 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
▪ recomandări de la locul de muncă; 
▪ publicaţii sau cercetări.  

 


