
Clemente Kiss 

 

Strategie în vederea sprijinirii şi dezvoltării profesiei de auditor financiar 

 

De ce să mă votaţi pe mine?  

 

Pentru că veţi avea multe de câştigat! Mai exact: 

 

1. Voi micşora cotizaţiile – ştiu că au fost discuţii în acest sens de-a lungul anilor – a venit 

timpul să acţionăm împreună!  

 

2. Armonie – mă voi asigura să existe o colaborare armonioasă cu toate celelalte organisme 

profesionale precum şi cu instituţiile de stat relevante pentru profesia noastră (de exemplu: 

ASPAAS, Ministerul Finanţelor Publice). 

 

3. Simplificarea conformării cu cerinţele profesionale – în momentul de faţă avem două 

seturi de rapoarte/declaraţii pe care trebuie să le întocmim şi să le trimitem anual dar la 

date diferite – un set către ASPAAS şi unul către CAFR – împreuna vom simplifica acest 

proces: vom avea un singur set de trimis la o singură dată. De asemenea, avem un set de 

cursuri de pregătire de urmat la cererea ASPAAS şi unul la cererea CAFR – vă promit că 

vom schimba acest lucru astfel încât să avem de urmat un singur set comun de cursuri.   

 

4. Motivarea personalului CAFR – voi avea grijă de angajaţii CAFR şi îi voi motiva astfel 

încât să vă poată acorda asistenţa şi ajutorul pe care le meritaţi. Ba chiar ne vom strădui să 

ne imbunătăţim în fiecare zi, astfel încât dumneavoastră, membrii CAFR, să fiţi cei mai 

câştigaţi. 

 

Voi face tot posibilul ca toate cele de mai sus să fie implementate încă din primul meu an de 

mandat.  

Dar lucrurile nu se vor opri aici – lista rămâne deschisă: vă fac invitaţia să veniţi cu idei şi propuneri 

pe care să le implementăm împreună.  

Printre altele, eu doresc să-mi aduc contribuţia la dezvoltarea şi consolidarea firmelor de audit mici 

şi mijlocii. Doresc, de asemenea, să am o contribuţie activă la identificarea şi promovarea de noi 

servicii profesionale pe care să le poată presta auditorii financiari. 

Dumneavoastră ce propuneri aveţi? Haideţi să le implementăm împreună! Votaţi-mă! 

 

Bucureşti, 03.09.2020 

Clemente Kiss 

 


