Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

ODON AGOSTON
Str. Jozsef Attila, 21A, 307160 DUMBRAVITA (România)
+40 740992521
edyagoston@gmail.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

ADMINISTRATOR
AEROPORTUL INTERNATIONAL - MARAMURES, BAIA MARE (România)
Ralierea Aeroportului International Maramures la standarde europene, ridicarea nivelului de siguranta
atat pentru angajati cat si pentru terti calatori, dotarea aeroportului cu aeronave net superioare,
asigurarea serviciilor si infrastructurii necesare operarii aeronavelor, dezvoltare, extindere modernizare
a zonelor operationale si publice, diversificarea serviciilor aeroportuare si conexe.

ADMINISTRATOR
SC PIETE SA, TIMISOARA (România)
Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, stabilirea politicilor contabile si
a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii finaciare, numirea si revocarea
directorilor si stabilirea remuneratiei lor, supravegherea activitatii directorilor, indeplinirea criteriilor de
performanta si a celorlalte sarcini prevazute in contractul de mandat conform OUG 109 / 2011,
aducerea la indeplinire a solicitarilor autoritatii tutelare (Adunarea Generala a Actionarilor - Consiliul
Local al Municipiului Timisoara)

DIRECTOR ECONOMIC
SC RATIO PRODUCT SRL, TIMISOARA (România)
Asigurarea bunei gestionări a patrimoniului societătii; asigurarea respectării legislatiei fiscale la nivel
de firma: organizeaza contabilitatea societătii în conformitate cu dispozitiile legale si asigură
efectuarea la timp a înregistrărilor; întocmirea bugetului general al societătii, informarea si aducerea
de propuneri de corectie: asigurarea realizării la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a
balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind
principalii indicatori economico-financiari, asigurarea realizarii exporturilor societatii la standardele
cerute de partenerii externi.

EXPERT VAMAL
AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMSIOARA, TIMISOARA (România)
Supravegherea mărfurilor nevămuite si a mijloacelor de transport, aplicarea de sigilii, păstrarea
registrelor de evidentă, asigurarea posturilor fixe si mobile de supraveghere, realizarea vămuirii
mărfurilor, receptia-selectia documentelor vamale, controlul documentar,controlul fizic, validarea si
acordarea liberului de vamă, asigurarea controlului traficului international de pasageri conform
prevederilor legale.

DIRIGINTE OFICIUL POSTAL 14
DIRECTIA JUDETEANA DE POSTA SI TELECOMUNICATII TIMIS, TIMISOARA
(România)
Planificarea activităţilor din cadrul oficiului poştal, organizarea activităţii din cadrul oficiului poştal,
asigurarea promovării produselor şi serviciilor şi a comunicării în relaţia cu clienţii, coordonarea
activităţii din cadrul oficiului poştal, gestionarea informaţiilor, identificarea necesităţilor de personal,
controlarea activităţii din cadrul oficiului poştal,tratarea cererilor de relaţii, a reclamaţiilor şi petiţiilor.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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DIPLOMA DE MASTER
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, TIMISOARA (România)
FACULTATEA DE DREPT

DIPLOMA DE LICENTA
UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS, ARAD (România)
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL
LICENTA B UEFA, BUCURESTI (România)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiară

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

franceză

B2

B2

B2

B2

B2

germană

B2

B2

B2

B2

B2

engleză

B1

A2

B1

B1

B1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Good knowledge of Microsoft Office, (Word, Power Point, Excel, Publisher).
Utilizator experimentat -TIC (Tehnologia Informatiei si a Comunicării).
Permis de conducere
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