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Informaţii personale  

Nume / Prenume Kiss, Clemente 

Adresă(e) Str. Mihai Eminescu nr. 185, sector 2, Bucuresti, Romania  

Telefon(oane) +40 (771) 055 945   

E-mail(uri) clemente.kiss@ecovis.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
 

 

Data naşterii 25.01.1975 
 

 

Sex Masculin 
  

 
Poziţia vizată 

 
Președinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

 

 

 
Experienţa profesională 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

  

 
Perioada 

 
Septembrie 2019 – Prezent, Ecovis Romania 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Partener de Audit 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

   
Experienta considerabila prin participarea în numeroase misiuni de audit, servicii conexe auditului şi  
  consultanță. 
   
Printre principalele responsabilități se numără:  

 

• planificarea şi coordonarea procedurilor de audit;  
 

• coordonarea şi pregătirea echipelor de audit astfel încât acestea să poată pune în practică 
metodologia şi instrumentele adecvate de audit;  
 

• delegarea sarcinilor către membrii echipei de audit şi revizuirea activității desfășurate de 
aceștia;  
 

• îndrumarea membrilor echipei de audit şi monitorizarea desfășurării angajamentelor de audit 
conform planificării. 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
   Ecovis Romania 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Servicii de audit, contabilitate, taxe şi consultantă 
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Perioada Decembrie 2009 – August 2019 

Funcţia sau postul ocupat Director in cadrul Departamentului de Audit, KPMG in Romania 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Experienta considerabila prin participarea în numeroase misiuni de audit, servicii conexe auditului şi  
  consultanță. 
  Printre principalele responsabilități se numără:  

 

• planificarea şi coordonarea procedurilor de audit;  
 

• coordonarea şi pregătirea echipelor de audit astfel încât acestea să poată pune în practică 
metodologia şi instrumentele adecvate de audit;  
 

• delegarea sarcinilor către membrii echipei de audit şi revizuirea activității desfășurate de 
aceștia;  
 

• îndrumarea membrilor echipei de audit şi monitorizarea desfășurării angajamentelor de audit 
conform planificării;  

 

• cursuri de pregătire pentru angajații KPMG din Romania pe teme de audit, contabilitate şi 
cursuri din sfera abilităților interpersonale; 
 

• expert cheie în cursuri de formare şi pregătire pentru diversi beneficiari externi (de ex:     
Curtea de Conturi a României). 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
KPMG in Romania 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Servicii de audit, taxe şi consultantă 

  

Perioada Iulie 2008 – Decembrie 2009 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Senior Manager 

Numele si adresa angajatorului Ernst&Young 
 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Servicii de audit, taxe si consultanta 
 

  

Perioada     Aprilie 2003 – Iulie 2008 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Director economic/ specialist raportari 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Management financiar si contabilitate 

Numele si adresa angajatorului ARBOmedia Romania/ Munchen, Germania 
 

  

Perioada     Februarie 2002 – Aprilie 2003 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Manager costuri si control financiar 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Control financiar si costuri 

Numele si adresa angajatorului Kvaerner IMGB 
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Perioada     Martie 1998 – Februarie 2002 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Senior 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Servicii de audit financiar si contabilitate 

Numele si adresa angajatorului Arthur Andersen 
 

  

Funcţii/posturi  
ocupate in calitate de 
reprezentant al CAFR 

• Vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) 
 

• Membru al Comitetului pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale din cadrul Federaţiei 
Internaţionale a Contabililor (IFAC) 

 

• Vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Educatie si Cercetare Contabila (IAAER) 

  

Educatie si formare Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, alaturi de alte certificari si 
calificari profesionale semnificative si recunoscute la nivel national si international 

Perioada 2003 – 2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor in Contabilitate 
 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Contabilitate – Managementul financiar-contabil al intreprinderilor multinationale tranzactionate public 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucuresti  

  

Perioada 1997 – 1998 

Calificarea / diploma obtinuta Economist (studii aprofundate) 
Profil: Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Contabilitate aprofundata, Audit financiar, Analiza economico-financiara 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucuresti 

  

 
Perioada 

 
1993 – 1997 

Calificarea / diploma obtinuta Economist 
Profil: Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune, Dreptul afacerilor, Audit 
financiar, Analiza economico-financiara, Sisteme informatice de gestiune 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucuresti 

  

Perioada Din 2000 

Calificarea / diploma obtinuta Membru al Corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania (CECCAR) 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Contabilitate, Fiscalitate, Drept, Audit, Evaluare economica si financiara, Expertiza contabila 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

CECCAR, Bucuresti 
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Perioada 

 
 
Din ianuarie 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Membru al Camerei Auditorilor Financiari (CAFR) 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Codul etic pentru auditorii profesionisti, Audit financiar, Audit intern, Contabilitate 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

CAFR, Bucuresti 

  

Perioada Din decembrie 2007 

Calificarea / diploma obtinuta Membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 Bazele Contabilitatii, Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiara, Raportare financiara, Dreptul 
Afacerilor, Audit, Fiscalitate 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

ACCA, Marea Britanie  

  

Perioada Din decembrie 2019 

Calificarea / diploma obtinuta Membru - Institute of Internal Auditors (the IIA) - Certified Internal Auditor (CIA) 

  

  

Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba(i) materna(e) Romana 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Cunostinte foarte bune de limba engleza 

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Limba engleza  C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 

Competente si abilitati sociale Experiente in multiple medii culturale si sociale determinate de experienta profesionala acumulata. 

Bune abilitati de relationare, excelente abilitati de prezentare, precum si abilitati in pregatirea, 
motivarea si  dezvoltarea personalului. 

Competente si aptitudini organizatorice Excelente abilitati de comunicare, planificare, organizare si diplomatice. 

 

Competente si aptitudini tehnice Buna cunoastere a standardelor de audit dezvoltate de IFAC (IAASB) si aplicarea acestora in vederea 
auditarii situatiilor financiare.De asemenea, buna cunoastere si experienta in aplicarea standardelor 
internationale de audit intern dezvoltate de IIA.  

Competente si aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Windows, MS – Office, Internet, electronic AudIT Software (eAudIT), softuri eșantionare (IDEA MUS). 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Autor si coautor a numeroase articole si studii de specialitate publicate printre altele si in revistele 
Camerei Auditorilor Financiari din Romania: „Audit Financiar” si „Practici de Audit”.  
Colaborare cu CAFR ca formator în domeniul auditului financiar.  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

