
~ europass 

Curriculum vitae Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) 

Europass 

Informaţii personale 
Nume I Prenume Seto Andrei 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

E-mail(uri)  

Nationalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 

Sex masculin 

Experienţa profesională 

Perioada 15.07.2014- Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează şi organizează activitatea OJFIR în concordantă cu procedura aprobată 
Controlează corectitudinea personalului din subordine în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor 

stabilite prin fişele posturilor şi procedurile aprobate; 
Controlează conduita personalului din subordine în relaţia cu publicul, precum şi în re laţiile 

specifice cu alte autorităţi sau instituţii publice şi persoane fizice sau juridice; 
Soluţionează sau, după caz, transmite Agenţiei spre soluţionare, sesizările şi reclamaţiile 

formulate în legătură cu activitatea specifică structurii pe care o conduce şi răspunde de rezolvarea în 
termenul legal a acestora; 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bacau 
Nr. 20, Str. George Bacovia, Bacau, Judeţ Bacau 

··oul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Centrală - Fonduri Europene -Agricultură 

Perioada 08.04.2013-14.07.2014 
Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează şi organizează activitatea OJPDRP în concordantă cu procedura aprobată 
Controlează corectitudinea personalului din subordine în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor 

stabilite prin fişele posturilor şi procedurile aprobate; 
Controlează conduita personalului din subordine în relaţia cu publicul, precum şi în relaţiile 

specifice cu alte autorităţi sau instituţii publice şi persoane fizice sau juridice; 
Soluţionează sau, după caz, transmite Agenţiei spre soluţionare, sesizările şi reclamaţiile 

formulate în legătură cu activitatea specifică structurii pe care o conduce şi răspunde de rezolvarea în 
termenul legal a acestora; 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
Oficiul Judetean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale fOJFIR) Bacau 
Nr. 20, Str. George Bacovia, Bacau, Judet Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Centrală - Fonduri Europene - Agricultură 

Perioada 01 .08.2006-03.04.2013 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi supravegherea desfăşurării activităţii, cu respectarea tuturor actelor normative 
în vigoare privind transportul rutier de mărfuri. 
Coordonarea activităţii de stabilire a rutelor de transport pentru a înlătura sau minimiza 
întârzierile la livrare sau aprovizionare şi pentru a optimiza costurile de transport. 
Coordonarea bazei de date cu privire la activităţile de transport pentru a se putea urmări 
situaţia livrărilor si a transporturilor de marfă. 
Asigurarea de consultantă tehnică în alegerea soluţiilor constructive în ceea ce priveşte 
ofertele finale către clienţi. 
Prospectarea pieţei de profil şi a condiţiilor de achiziţii şi livrare pentru optimizarea activităţii. 
Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice managementului 
calităţii. 

Organizarea activităţilor de inspecţie la plecare, pe traseu şi la final. 
Identificarea, evaluarea şi selectarea potenţialilor clienţi. 
Coordonarea serviciului de gestionare. 
Întocmirea necesarului de consumabile şi gestionarea eficientă a stocurilor. 
Realizarea instructajului şoferilor cu privire la legile si normele legale in vigoare. 
Întocmirea graficelor de circula\ie a maşinilor si şoferilor ce efectuează cursele. 
Efectuarea de revizii tehnice RK1 (schimburi ulei , verificare cauciucuri , jocuri la directie) in 
fiecare zi la plecarea in cursa 
Transporturi de produse petroliere. 
Transporturi de utilaje grele. 

Numele şi adresa angajatorului SC Deny Trans SRL _ Bacau 

Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea I diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate I 
competente profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
I furnizorului de formare 

Perioada 
Calificarea I diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
r.nmpetente profesionale dobândite 

2007-2009 

Master 

Managment Financiar Contabil 

Universitatea „George Bacovia" Bacău 

2003-2007 
Licen\ă 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

nele şi tipul instituţiei de învă\ământ 
furnizorului de formare 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Universitatea „George Bacovia" Bacău 

Perioada 
Calificarea I diploma obţinută 

2001-2006 
Licenţă 

Mecatronică Disciplinele principale studiate 
competente profesionale dobândite 
Numele şi tipul institu\iei de învăţământ 
furnizorului de formare 

Facultatea de Inginerie, Universitatea Politehnica din Bucureşti 

1997-2001 Perioada 
Calificarea I diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
furnizorului de formare 

Diplomă de Bacalaureat 
Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny" Bacău 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) matemă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire 
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Scriere 



Nivel european (*) 

Engleza 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Alte competenţe şi aptitudini 

Permis(e) de conducere 
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Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă 
conversaţie 

c1 excelent c1 excelent c1 excelent c1 excelent c1 excelent 

(*) Nivelul Cadrului Euroeean Comun de Referintă Pentru Limbi Străine 

Sociabil, cu bune abi l ităti de comunicare, integrare rapidă în colectiv, gândire pozitivă, eficient, creativ 

Capacitate de sinteză şi analiză, capacităti decizionale, spirit de leadership 

Competente de planificare, organizare, conducere şi control 
Cunostinte de mecanica auto si electronica 

Cunoaştere la nivel mediu a: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), navigare pe internet şi 
servicii de e-mail. 

Hobby-uri: muzică, l iteratură, calatorii 

Permis de conducere categoria B 
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