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Informaţii personale  

Nume / Prenume Adela Maria Ciucioi 

Adresa de resedinta 

Adresa de corespondenta 

Str N Titulescu 51-59, bloc 11B, scara A, ap 22, Bucuresti 

Str Parcului 83C, Bucuresti 

Telefooane 40 745 124 456  + 

  

E-mail aciucioi@kpmg.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 10 decembrie 1978 
  

Sex F 
  

 

 
Apartenenta in corpuri profesionale 

 
 
 
 
 

Experienţa profesională 

Fellow ( membru senior) -  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)  

Reprezentant ales al membrilor ACCA in   ACCA International Assembly (mandat: 

septembrie 2016- august 2020)  

Membra a  Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)  

Membra a  Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) 

  

Perioada 2001 – prezent 

(audit director din aprilie 2011, partener din octombrie 2017) 

Funcţia sau postul ocupat 

  
 
 

Partner, Audit  

mailto:aciucioi@kpmg.com


  

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

În calitate de lider misiuni de audit, răspund de deservirea unei game variate de clienţi, 

începând de la întreprinderile mici şi mergând până la mari companii româneşti sau 

internaţionale. Printre acestea se numără companii din industria de tehnologie/media si 

telecomunicații,  domeniul infrastructura si utilități publice, industria bunurilor de consum 

si producția industriala. 

 

Responsabilităţi: conducerea misiunilor de audit (situații financiare IFRS, US GAAP, 

Romanian GAAP), elaborarea bugetelor şi monitorizarea progreselor înregistrate, 

supravegherea îndeaproape şi analizarea activităţilor de audit desfăşurate, consilierea şi 

instruirea auditorilor la locul de muncă, păstrarea legăturilor cu clienții, verificarea elaborării 

rapoartelor.  

De asemenea, am acumulat experiență în misiuni de compilare situații financiare IFRS şi 

Romanian GAAP,  due-diligence financiar, restructurare si forensic si a acumulat o buna 

cunoaștere a  normelor si standardelor de contabilitate (Standardele Internaționale de 

Raportare Financiara,  Romanian GAAP, US GAAP ). 

 

Pe parcursul carierei, am fost implicată activ în furnizarea de cursuri de metodologie de 

audit, participând  cu prezentări sau coordonând activitatea de formare profesionala în 

România si  participând  cu prezentări de metodologie de audit in Europa Centrala si de Est. 

De asemenea am susținut cursuri de Standarde de Raportare Financiara Internationale 

(IFRS). În 2011 şi respectiv 2012 am susținut conferințe tehnice pe tematici  IFRS  la 

evenimente organizate de ACCA Romania. 

 

În 2007, în cadrul unui stagiu la departamentul de practici profesionale al CEE ( KPMG CEE  

Professional Practice Department), am fost implicată in coordonarea activității de auditare 

interna a calității misiunilor de audit in regiune. 

 
Am coordonat lansarea (noiembrie 2011) și activitatea desfășurată de centrul intern de servicii 

partajate în cadrul departamentului de audit. În 9 ani de activitate, Audit Delivery Academy 

(ADA) a devenit un brand recunoscut local si în regiune; centrul a efectuat servicii de 

prelucrare si analiza a datelor pentru  5 tari din Europa si 1 din America de Nord. De asemenea 

centrul a dezvoltat un incubator de inovație, testând noi tehnologii relevante în procesele de 

prelucrare si analiza a datelor si pregătind scalarea implementării acestora la nivel de firma. 

Centrul este si o Academie, oferind tinerilor la început de profesie un mediu structurat si 

dinamic pentru  prima etapa de acumulare a experienței practice cu sprijin permanent din 

partea colegilor experimentați. 

 

Din octombrie 2019, din rolul de leader al Audit Inovation stream pentru regiunea Europa 

Centrala si de Est in cadrul KPMG, coordonez strategia de coeziune în regiune privind 

inovația in audit.  

 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Membra a Camerei Auditorilor Financiari (CAFR) 

Perioada 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membra a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

2007  

Membra a  Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania 

(CECCAR) 



  

 

Calificarea / diploma obţinută 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

Absolventa a Academiei de Studii Economice, Bucuresti – Facultatea de Relații 

Economice Internaționale, diploma de licență 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare 
 
 

Engleza- C2 
Franceza- B2 

Citire 
 
 

Engleza- C2 
Franceza- B2 

 

Participare la 
conversaţie 

 
Engleza- C2 
Franceza- B2 

 

Discurs oral 
 
 

Engleza- C2 
Franceza- B2 

 

Exprimare scrisă 

 

Engleza- C2 
Franceza- B2 

 

     

 
 
 

  

 

 

Alte competenţe şi aptitudini 

 
 
 

Publicatii si interviuri 

Aptitudini în dezvoltare strategică si încorporare inovație în procese de business 

Aptitudini de comunicare interpersonală  

Aptitudini manageriale 

 

 

„Auditul Intern în era transformării continue”, co-autor, Revista Audit Financiar, 2019 

 Interviuri Ziarul Financiar: 

   Provocările procesului de transformare digitala a companiilor, iulie 2020 

   ZF Esential in business- profesia de auditor, august 2019 

  
  

 


