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CURS ANALIZĂ COST-BENEFICIU 

 

București, 24-25 aprilie 2020 

 

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

scopul înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „ANALIZA 

COST-BENEFICIU”. 

 

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 privind rentabilitatea investițiilor: 

1. Elemente generale de managment financiar la nivel organizațional. 

2. Proiectele de investiții - scop și obiective strategice și operaționale. 

3. Analiza de fezabilitate a investiției - cadrul legislativ general. 

4. Analiza cost-beneficiu - componentele și etapele analizei. 

 

II. Analiza de fezabilitate financiar-economică a investițiilor: 

1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor și beneficiilor acesteia. 

2. Determinarea costului investiției (elemente de cost relevante/irelevate, 

venituri/cheltuieli de oportunitate). 

3. Determinarea fluxurilor de numerar generatoare de beneficii (elemente de cost 

relevante/irelevate, venituri/cheltuieli de oportunitate, valoarea reziduală). 

4. Analiza rentabilității și sustenabilității financiare a investiției: instrumente de 

analiză cost-beneficiu (perioada de recuperare, valoarea prezenta netă, pragul de 

rentabilitate al investiției). 
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5. Analiza economică a investițiilor (corecții fiscale, conversia prețurilor, 

externalități). 

 

III. Analiza de risc. Scenarii de analiză cost-beneficiu: 

1. Influențe ale riscurilor asupra elementelor de analiză cost-beneficiu. 

2. Analiza riscurilor (identificare, evaluare, analiză). 

3. Definirea variabilelor cheie ale analizei cost-beneficiu raportate la elemente de 

expunere a proiectului de investiție la risc. 

4. Scenarii de analiză cost-beneficiu pe baza analizei expunerii la risc a investiției. 

5. Interpretarea rezultatelor și luarea deciziilor de investire. 

 

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.  

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte 

teme. Dintre acestea, menționăm:  

• MS Project. 

• Management de proiect. 

• Comunicare și managementul conflictelor. 

• Excel. 

• Revisal. 

• 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                                                                          

http://www.focus-training.ro/

