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CURS MANAGEMENT FINANCIAR 

 

București, 27-28 martie 2020 

 

Trainer invitat: Ruxandra ENACHE - specialist în management financiar 

 

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale, cu scopul 

înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: 

 „MANAGEMENT FINANCIAR”. 

 

 
Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și 

performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

Tematica propusă: 

I. NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN MANAGEMENTUL FINANCIAR: 

1. Management-management financiar-contabilitate: aspecte definitorii.  

2. Scopul şi obiectivele managementul financiar. 

3. Responsabilitățile manageriale privind managementul financiar al companiei. 

4. Procese financiare la nivelul organizațiilor. 
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II. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI: 

1. Tipusi și categorii de cheltuieli. 

2. Metode de estimare a cheltuielilor.  

3. Calculul pragului de rentabilitate. 

4. Calculul adaosului comercial. 

5. Estimarea veniturilor. 

6. Proiectarea bugetului organizațional – modele financiare. 

 

III. ANALIZA COST-BENFICIU A INVESTIȚIILOR:  

1. Analiza financiară a proiectelor de investiţii ale unei organizaţii/instituţii. 

2. Instrumente de analiză cost-beneficiu: perioada de recuperare, valoarea prezentă netă, pragul de 

rentabilitate al investiţiei. 

3. Analiza de risc a investiţiei şi utilizarea modelor financiare pentru luarea deciziilor financiare. 

 

IV. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE A COMPANIEI: 

1. Instrumente financiare pe înțelesul managerilor non-finanțiști: fluxul de numerar, contul de proift și 

pierderi, bilanțul contabil. 

2. Analiza și interpretarea datelor financiare. 

3. Analiza profitabilității, solvabilității și lichidității. 

4. Decizii financiare manageriale. 

 

Costuri:  

Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor 

participanți. 

*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare. 

 

Taxa servicii cazare (opțional): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru 

însoțitor. 

*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs. 

 

 

 

IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în 

condiții financiare avantajoase, la sediul dumneavoastră! 

 

 

 

 

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.  

 

 

http://www.focus-training.ro/
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Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte 

teme. Dintre acestea, menționăm:  

• Excel. 

• Analiza cost-beneficiu. 

• Comunicare și managementul conflictelor. 

• Parteneriatul public-privat. 

• Protecția datelor cu caracter personal - GDPR. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 
 

Cu stimă,                                                                                                                      

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          
    


