
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume KISS FLOARE 

Adresă(e) STR.GRADINA POSTEI VII NR.5 , LOC.ARAD , judeţul Arad, România 

Telefon(oane) 0257254454 Mobil: 0723250332 

Fax(uri) 0257254454 

E-mail(uri) ica.kiss@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 09.02.1958 
  

Sex FEMININ 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

DIRECTOR ECONOMIC 
 

  

Experienţa profesională 
                                  PERIOADA 
 
                        10.12.1999-în prezent 
 
 
 
                                      1995-1999 
 
 
                          
 
                                      
                                      
                                      1994-1995 
 
                                      1991-1993 
 
                                       
                                      1982-1991 

Unitatea Activitatea desfaşurată Functii 

SC Aeroportul Arad 
S.A. 

Organizare, conducere şi 
control activitate financiar 
contabilă si de gestiune 

Activitate de resurse umane 

Director ecomomic 

SC Costi SRL-
societate 
comerciala de 
expertiza si 
evidenta contabila  
 
 
 

Evidenţă contabilă, expertize 
contabile, audit financiar, 

activitate de cenzor 

Economist-expert 
contabil 

 
Banca Agricolă SA 
 

Creditare  
persoane fizice 

economist 

Dir.Muncii si Prot. 
Sociale  Arad 
 

Inspector 
Asigurări Sociale 

Inspector de 
specialitate 

SC Aris SA 
(fost I.M.U.A.) 

Contabilitate si resurse 
umane 

economist 

 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1978-1982 

 

Calificarea / diploma obţinută Economist-diploma de licenta in economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea :Economia industriei, constructiilor si transporturilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Timisoara 
Facultatea de Stiinte Economice  



  
 

Specializari 1996- Expert contabil, membru C.E.C.C.A.R  
1998- Auditor financiar 
2004-Program de perfectionare profesionala: Normele de plicare a Codului Fiscal 
2005-Program de instruire profesionala: Competenta si Transparenta in atribuirea contractelor de 
          achizitii publice; 
2006-Program de perfectionare profesionala : Noua legislatie privind achizitiile publice 
2007-Program  de formare continua-Noul cod fiscal (01.01.2007) 
2007-Diploma - Specialist resurse umane 
2008-program de perfectionare profesionala: Fiscalitate, schimabari ale sistemului fiscal romanesc,  
         reglementari juridice si ficale aplicabile de la 01.01.2009; 
2009-Program de perfectionare profesionala :Contabilitate-fiscalitate 
2010-Diploma -Manager resurse umane 
2012-Diploma -Auditor intern-control managerial intern 
2013-2016 Cursuri de perfectionare profesionala cod fiscal si BVC si CECCAR. 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, engleza (nivel mediu) 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Echilibru emotional, constanta in atitudini  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-capacitate de decizie si asumare a responsabilitatii 
-rezistenta la efort si stres 
-atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa 

   -competenţe de dezvoltarea echipei; 
  -stabilitate psihică 
  -atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine. 
  -abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă în lucrul cu angajaţii; 

 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniile: financiar contabil si resurse umane 
-Abilitati numerice 
-Abilitati de comunicare si negociere 

   -Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual; 
   -Capacitate de analiză şi sinteză; 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare World, Excel, programe de gestiune financiar contabila (CIEL, revisal, internet banking) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 


