Sebastian Torneanu
Management Financiar & Controlling Industrial
Profesionist calificat și angajat în managementul afacerii, dezvoltare și inovare, cu mulți ani de experiență avansată în control și
management financiar, coordonare operațională industrială și afaceri, management de proiect și leadership. Expert în
implementarea și coordonarea generală a proiectelor, managementul proceselor și îmbunătățirea continuă, cu capacitatea de a
eficientiza comunicarea si relatiile cu clienții, colegii, personalul relevant și părțile interesate. Experiență demonstrată în
planificarea și executarea inițiativelor de analiză strategică pentru succesul continuu al proiectului și al companiei

DOMENIUL DE EXPERTIZA
Dezvoltarea Afacerilor ♦ Leadership ♦ Lean Management ♦ Communicare ♦ Management Financiar
Managementul Afacerilor ♦ Analiza Afacerilor ♦ Management de Proiect ♦ Managementul Performantei ♦ Organizarea Afacerilor
Planificare Strategica ♦ Imbunatatire Continua ♦ Management de Proces ♦ Managementul Schimbarii ♦ IFRS ♦ SAP

EXPERIENTA PROFESIONALA
Manager General – S.C. Tursib S.A. – Contract Mandat

Aug 2021 – Prezent

Consultant de Management – Rara Invest Sibiu – contract partial
Mar 2021 – Iul 2021
• Consultant în management având rolul de a îndruma și sprijini conducerea generală și acționarii în controlul și managementul
financiar, coordonarea operațională industrială și de afaceri, controlul proiectelor, implementarea și coordonarea generală a
proiectului, managementul proceselor și îmbunătățirea continuă.
• Realizează studii și evaluări organizaționale, proiectează sisteme și proceduri, efectuează studii de eficiență a muncii, măsoară
performanța organizațională și pregătește manuale și proceduri pentru managementul proiectului.
Insotitor persoane cu dizabilitati – Sibiu
Dec 2019 – Mar 2021
• Insotitor pentru fiul meu afectat de autism in cadrul terapiei de recuperare si dupa procedura de autotransplant de celule stem
din Decembrie 2019.

Grupo Antolin Sibiu – BU Lighting Sibiu
Aug 2016 –Dec 2019
Finance & Administration Manager pentru Grupo Antolin Sibiu conducand departamentele Financiar & Administratie , Contabilitate
si Controlling si nou creatul Departament de Aprovizionare . Peste 1000 de angajați..
Department: Finance & Controlling
Pozitia Manager Financiar
 Conducerea si gestionarea tuturor procesele si procedurilor legate de domeniul financiar și de afaceri, inclusiv: Contabilitate ,
Planificare Financiara si Analiza de Afaceri, Raportare și control intern și optimizarea și dezvoltarea proceselor interne
pentru uzina de la Sibiu, pentru 3 unități administrative, o entitate de producție extinsă cu o facilitate noua (green field)
lansată operațional cu succes în 2018 și 2 reprezentanți fiscali, alocați companiilor din Germania și Franța din cadrul
grupului., precum si conducere si coordonare a nou creatului department de Aprovozionare ( servicii si materiale indirecte)
pentru entitatea din Sibiu .
 Supravegherea si coordonarea partii juridice și comerciale a contractelor comerciale și a acordurilor dintre companie și
partenerii interni și externi .
 Gestionarea relațiilor stabilite cu numeroși parteneri interni și externi,
 Coordonarea si gestionarea relațiilor si proceselor economice , pregătind în același timp situațiile financiare și reconcilierile
aferente între raportarea legală și IFRS .
 Intocmirea , raportarea si prezentarea rapoartelor de sfârșit de lună, rapoarte de sfârșit de an și rapoarte de management,
demonstrând cunoștințe excelente despre gestionarea datelor, analiza datelor și interpretarea

Phillips Consumer Lifestyle – Orastie Site
Jul 2014 – Dec 2015
Finance Business Partner pentru compania din Orastie, care este cel mai mare site industrial Philips din Europa, cu responsabilități de
management în cadrul departamentelor de control și financiar și de gestionare a procesului de externalizare a furnizorului de servicii
financiare in Pune, India și din Lodz, Polonia (Procese contabile și fiscale). Peste 1000 de angajați.
Department: Financiar si Controlling
Pozitia: Site Controller si Partener Financiar de Business al Phillips
 Responsabil pentru Managementul tuturor celor 4 piloni principali reprezentand : (I) Parteneriat Business Philips , (II)
Contabilitate , Raportare si Control Intern , (III) Planificare Financiara si Analiza , (IV) Fiscalitate si Legal ;
 Pregatirea și prezentarea rapoartelor financiare și bugetare lunare, trimestriale și anuale, reconcilierea între raportarea
statutară și IFRS, SAP Cost Center și Raportarea pe centre de profit pentru două (2) grupuri de business .
 Managementul tuturor procesele legate de controlul financiar și de afaceri, inclusiv: FP&A, contabilitate și control intern,
raportare și optimizarea și dezvoltarea proceselor interne pentru site-ul Orastie
 Managementul tuturor planificărilor strategice pentru indicatori financiari, resurse umane, vânzări și planificarea producției
pentru proiecte individuale si de grup, în timp ce supraveghează toate evaluările la nivel de business și activitățile de
planificare pentru îmbunătățirea proceselor companiei
 Pregătirea ,finalizați si urmarirea bugetele financiare, tranzacționând și înregistrând toate serviciile specifice companiei și
proiectelor
 Coordonarea procesului de transformare pentru o nouă afacere achiziționată de Philips la standardele Philips și, de asemenea,
managementul companiei in primul an profitabil pentru Coffee Business GroupProject
 Realizari :
 Infosys (subcontractor al proceselor de contabilitate externă) - proces de formare și externalizare - realizat pe deplin
 Rentabilizarea si eficientizarea la nivel de grup de afaceri și îmbunătățirea fluxului proceselor intern - realizată pe deplin
 Implementarea si gestionarea sistemului SAP și îmbunătățirea dezvoltării zonei de raportare - realizată pe deplin
 Gestionarea procesului de audit intern și extern fără nicio neconformitate - realizată pe deplin

Leoni Wiring Systems – Business Unit, Mercedes Benz – Bistrita
Aug 2013 – Jul 2014
Controller Financiar pentru Business Unitul Mercedes Benz Romania si fabrica Leoni Bistrita , managementul si monitorizarea
performanței unui subcontractor în Republica Moldova. Peste 4000 de angajați.
Department: Financiar si Controlling
Pozitia : Controller Financiar
 Managementul si coordonarea tuturor proceselor financiare și contabile din departamentele de contabilitate și finanțe pentru
unitatea de afaceri Mercedes Benz, inclusiv responsabilități legate de: impozitare, raportare legală și raportare IFRS
 Relații stabilite cu numeroși parteneri interni și externi, comunicând în mod regulat pentru gestionarea relațiilor, pregătind în
același timp situațiile financiare și reconcilierile aferente între raportarea legală și IFRS pentru audit
 Gestionarea relatiilor cu terțe părți, clienti și furnizori și personal intern și extern pentru a gestiona interactiunile pe termen
lung, mediu sis curt ,monitorizând în același timp schimbările și rupturile din relațiile comerciale si respectarea termenilor
contractuali .
 Intocmirea , finalizarea si prezentarea rapoartelor de sfârșit de lună, rapoarte de sfârșit de an și rapoarte de management,
demonstrând cunoștințe excelente despre gestionarea datelor, analiza datelor și interpretarea rezultatelor în practică informată
 Gestionarea toate procedurile de translatare și consolidare IFRS, inclusiv: transferul de date în SAP SEM și consolidarea la
nivel de grup ;
 Rezolvarea discrepanțele din datele companiei prin inițiative de revizuire a calității și o atenție deosebită la detalii
 Inițierea și supravegherea proceselor de control al costurilor si calitatii proceselor si serviciilor ;
 Implementarea proceselor de Imbunatatire Continua, asigurarea conformitatii procedurilor interne si de grup și inițiative
organizaționale pentru a preveni pierderile, aplicând în același timp standardele operationale pentru a crește productivitatea
angajaților și a companiei.
Kromberg & Schubert Romania
Jan 2012 – Jun 2013
Business & Financial Consultant pentru Kromberg & Schubert Romania
Department: Financial & Accounting ; Operations
Title: Consultant de Management Financiar
 Oferirea de consultanță de afaceri în zona de dezvoltare KAIZEN și consultanță financiară pentru managementul companiilor
Kromberg in zona de : contabilitate, raportare și control intern, planificare și analiză financiară și raportare IFRS pentru
entitățile Kromberg & Schubert din România.
Kromberg & Schubert Medias – Medias & Nadab
Sep 2008 – Dec 2011
Financial Controller pentru Kromberg & Schubert Medias (fabrică) și Kromberg & Schubert Sibiu (Centrul de cercetare și
dezvoltare). Începând cu aprilie 2010, a oferit servicii de Management Controlling pe langa fabrica din Medias si Centruk de
Cercetare IT din Sibiu si pentru o nouă fabrică achiziționată (Nadab Automotive Components) și, de asemenea, coordonator pentru

toate fabricile din afara Germaniei. Implementarea la nivel global a unui nou sistem de raportare pentru toate fabricile Kromberg &
Schubert, supravegherea proiectului de la concepție până la finalizare. Global peste 1500 angajați, Medias – peste 2500 angajati ,
Nadab peste 1000 angajati
Department: Financiar si Controlling
Pozitia: Controller Financiar Kromberg & Schubert Medias & Coordonator Controlling pentru toate fabricile din afara
Germaniei








Reconcilierea între raportarea statutara și raportarea IFRS, precum si relatia și comunicarea cu auditorii interni și externi
Planificarea indicatorilor financiari, resurse umane, vânzări și planificarea producției pentru proiecte
Managementul relațiilor cu terțe părți, furnizori și clienti, personalul intern și extern, comunicând în același timp între unități
și departamentul central pentru procedurile de aprobare a investițiilor (Managementul investițiilor / Capex)
Managementul , dezvoltarea si implementarea unui nou sistem standardizat pentru departamentele de Financiar , Controlling
Logistica si Operatiuni inițial pentru 2 fabrici productive, iar ulterior pentru toate entitățile Kromberg la nivel global.
Gestionarea contabilitatii centrelor de costuri și contabilitatea unităților de costuri cu acorduri privind obiectivele, precum si
implementarea analizei rezultatelor proceselor pentru a identifica domeniile de îmbunătățire
Elaborarea bugetului financiar și a prognozelor lunare pentru unitățile productive si administrative, inclusiv: producție,
investiții și resurse umane și analiza țintă a veniturilor și costurilor de către departamente și de centre de cost;
Monitorizarea proiectelor, a termenelor și a respectării obiectivelor și bugetelor stabilite, asigurând în același timp respectarea
angajamentelor personalului, planificarea costurilor personalului și activitățile de resurse umane .

ALTE EXPERIENTE PROFESIONALE
Analist Financiar pentru toate entitatile din Europa , Business Unitul Centuri de Siguranta
S.C. Key Safety System S.R.L. Ribita | Deva | Apr. 2006 – Aug. 2008
Director Economic
S.C. Rempes S.A. Deva
Aug. 2004 – Aug. 2005
Sef Departament Financiar si Contabilitate
Contransimex Vest S.A. Deva | Deva | Sep. 2001 – Aug. 2004
Sef Contabil
S.C. T.C. Metsid S.A. Deva
2000 - 2001
Economist
Minvest Copper & Gold National Company | Deva | 1998 – 1999

Educatie si Calificari
ACCA Diploma, International Financial Reporting, 2011
Expert Contabil , CECCAR, 2008
Absolvent , Universitatea de Vest din Timisoara , promotia 1992 – 1997 , specializarea in Management Industrial
Abilitati Computer / IT:
 Office Excel, Word , Power Point , ERP Programs, SAP R/3 Production BW (FI-CO), SAP SEM BWP (Consolidation &
Reporting), SAP DAP , SAP BI
Limbi Straine :
 Romana – Nativ
 Engleza – Avansat , Nivel Profesional

