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Descrierea cursului

• În urma succesului și aprecierilor primite pentru portofoliul de cursuri din

domeniul managementului financiar susținute de Dna Maria COSTACHE de peste

25 de ani în cadrul World Trade Institute Bucharest, am luat decizia de a organiza

un adevărat mini-MBA în Management Financiar: Academia de Management

Financiar.

• De altfel mai multe companii ne-au solicitat în ultima perioadă un astfel de

program complex, necesar în dezvoltarea angajaților.

• Prin absolvirea Academiei de Management Financiar, ne dorim ca antreprenorii,

managerii dar și economiștii cu experiență, să dobândească toate cunoștințele

necesare în domeniul managementului financiar, iar la rândul lor aceștia să

transforme companiile în unele performante și competitive.
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Descrierea cursului

• Abordarea va fi graduală și adaptată grupei, după o bună cunoaștere a fiecărui participant.

Pentru o eficiență maximă, numărul de participanți va fi limitat.

• Fiecare participant va fi îndrumat pe parcursul acestui curs în elaborarea unui proiect aplicat

pentru compania din care provine, având parte de o atentă monitorizare, consiliere și o

evaluare finală din partea doamnei Maria COSTACHE.

• Vor fi 6 module, fiecare modul desfășurându-se pe parcursul a două zile consecutive, cu

excepția ultimului modul care va consta în evaluarea și prezentarea proiectului.

• Veți primi un suport de curs extrem de bogat ce cuprinde atât partea de teorie cât mai ales

numeroase machete și exerciții practice

• Cursul se va desfășura în format CLASIC (în sală) iar în paralel și ONLINE cu excepția ultimului

modul care se dorește a fi în format clasic pentru a ne cunoaște față în față, într-o locație

deosebită – Hotel Sulina Internațional – MAMAIA.
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Despre lector 

Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

• Expert Consultant cu recunoaştere internaţionala Certified Management Consultant (CMC) (in premieră în România),

Director de Programe și Proiecte Internaționale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR și AROMAR cu

experiență de peste 30 de ani în training și consultanță specializată pentru companii.

• Colaborator permanent al WTIB începând cu primii pași ai acestei societăți pe piața de training din România în anul

1995, Dna Maria Costache a desfășurat numeroase cursuri cu următoarele tematici: controlul costurilor (controlling),

analiza financiara a companiei, planul de afaceri, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, finance for non-finance etc.

• Doamna Maria COSTACHE are experiență didactică fiind Conf. univ. dr. / Directorul Departamentului de Management al

Facultății de Management din cadrul SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), dar în același timp

este și un profesionist cu peste 45 de ani de experiență în Management strategic, Management financiar și bugetar,

Contabilitate, Finanțe, Finanțe publice, Audit financiar. A implementat sisteme de managementul costurilor pentru

numeroase companii din România și din Uniunea Europeană având o vastă experiență practică.

• De asemenea este o personalitate carismatică și știe să transmită informații esențiale și personalizate pentru fiecare

participant în parte.

• Vă garantam că prin participarea la acest curs intensiv veți beneficia de expertiza unuia dintre cei mai buni specialiști în

management financiar din România. Veți pleca cu un bagaj de cunoștinte foarte utile pe care le puteți aplica încă din

prima zi, indiferent de experiența dumneavoastră profesională.



Programul pe module
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Modulul Perioada

Modulul 1 12-13 aprilie 2022

Modulul 2 3-4 mai 2022

Modulul 3 17-18 mai 2022

Modulul 4 7-8 iunie 2022

Modulul 5 14-15 iunie 2022

Modulul 6 27-30 iunie 2022 (Evaluare finală – Hotel Sulina Internațional, MAMAIA)



Programul pe module – detalii
• Cursurile se vor desfășura în format CLASIC (în sală) și în paralel și ONLINE live

video INTERACTIV pe platforma ZOOM; Programul pentru cele două zile de curs
alocate fiecărui modul este astfel:

• Ziua 1 – marți, în intervalul orar 9:30 – 17:00, cu o pauză de cafea și o pauză
de prânz;

• Ziua 2 – miercuri, în intervalul orar 9:30 – 14:00 cu o pauză de cafea.

• Ultimul modul se va desfășura la Hotel Sulina Internațional, MAMAIA, dar în
situații extreme se poate participa și ONLINE. Programul va fi definitivat în timp
util;

• În total vor fi peste 50 de ore de predare însoțite de exemple practice;

• În urma înscrierii veți primi toate detaliile necesare.
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Data Tematica

12-13 aprilie 2022

Partea I – Introducere în Managementul Financiar al companiei; O abordare strategică

 Analiza SWOT

 Analiza PEST

 Analiza Michael Porter

 Analiza BCG

Partea a II-a – Obiectivele managementului financiar

 Gestiunea pe termen scurt şi pe termen mediu;

 Importanța diagnosticului financiar şi economic;

 Levierele (pârghiile) financiare: (concept, importanță, aplicații).

Tematica – Modulul 1
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Data Tematica

3-4 mai 2022

Partea a III-a – Bilanțul contabil si bilanțul financiar

 Informațiile cuprinse în bilanț:

- Patrimoniale (cu exemple specifice din pasiv);

- Financiare;

- Economice.

 Analiza bilanțurilor: Bilanțul contabil românesc; Conținutul posturilor importante;

 Limitele analizei de bilanț în controlul gestiunii.

Partea a IV-a – Analiza de echilibru financiar

 Trecerea de la bilanțul contabil la bilanțul financiar;

 Mărimile financiare cuprinse în bilanț;

 Echilibrul financiar: (concept; consecințe; mijloace de intervenție);

 Capitalul circulant;

 Solvabilitatea; probleme specifice României;

 Ciclul de schimb: (concept; calcul; mijloace de intervenție);

 Interdependența dintre aspectele economice şi cele financiare.

Tematica – Modulul 2
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Data Tematica

17-18 mai 2022

Partea a V-a – Contul de profit și pierderi

 Soldurile intermediare de gestiune;

 Conceptele de “costuri” şi de “contabilitatea analitică”;

 Costuri fixe şi costuri variabile;

 Costuri directe şi costuri indirecte;

 Centre de costuri: (finalitate; instrumente de control);

 Metode de analiză a costurilor:

- Costuri complete (full costing);

- Costuri directe (direct costing);

- Costuri standard (standard costing).

 Legăturile dintre contabilitatea generală şi contabilitatea analitică.

Tematica – Modulul 3
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Data Tematica

7-8 iunie 2022

Partea a VI-a – Analiză financiară – Studii de caz pe modele informatice
 Studii de caz pe modele informatice;
 Finalitate şi instrumente;
 Rate esențiale;
 Corelații principale;
 Proiecții posibile;
 Business planul – structura, conținutul și componentele acestuia. Etapele planificării

strategice, proiecții financiare, planul de acțiune, evaluarea și selecția proiectelor de
investiții.

Partea a VII-a – Bugetele companiei
 Structura bugetelor;
 Bugete rigide şi bugete flexibile;
 Proceduri de elaborare;
 Trezoreria întreprinderii; importanța determinării cash-flow-ului.

Tematica – Modulul 4
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Data Tematica

14-15 iunie 2022

Partea a VIII-a – Costuri și decizii – Studii de caz pe modele informatice
 Break even point;
 Make or buy;
 Evaluarea eficienței investițiilor;
 Costurile leasing-ului;
 Eşalonarea amortizării.

Partea a IX-a – Controlul de gestiune – Simularea controlului economic şi financiar
pe modele informatice
 Condițiile controlului;
 Instrumente, proceduri, frecvență;
 Analiza rezultatelor şi nivelurile de responsabilitate: Globală; Sectorială; Pe zone; Pe

produs;
 Intervențiile corective şi eficacițatea lor;
 Indice de performanță (complecşi şi sectorali).

Tematica – Modulul 5
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Data Tematica

27-30 iunie 2022

Partea a X-a – Evaluarea finală și prezentarea proiectului

Modul cu prezență fizică

Locație: Hotel Sulina Internațional, MAMAIA

Servicii hoteliere suplimentare (opțional) pentru Modulul 6 (27-30 iunie 2022) – Hotel Sulina Internațional

Cazare SG (3 nopți) + pensiune completă - 1 legitimație masă – 1690 lei (TVA & taxe incluse) 

Cazare DB (3 nopți) + pensiune completă – 2 legitimații de masă – 1990 lei (TVA & taxe incluse) 

Se oferă cazare gratuită pt însoțitor (în aceeași cameră cu participantul). Mic dejun inclus. 

De asemenea se poate oferi suplimentarea nopților de cazare. Pentru detalii, contactați organizatorii.

Tematica – Modulul 6
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Participare in sala

Tarif pachet complet (6 module): 

5100 lei + TVA (15% reducere fata de 
achizitia separata a modulelor)

Tarif/modul(e) individual(e): 1000 lei + TVA

Participare on-line video live

Tarif pachet complet (6 module): 

4400 lei + TVA (15% reducere fata de 
participarea in sala)

Tarif/modul(e) individual(e): 850 lei + TVA

• 3% - 2 persoane;  5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoaneDiscount-uri de grup

http://www.wtib.ro/cursuri-seminarii/Academia_de_MF
Pagina evenimentului

(inclusiv inscriere online)

Înscriere și tarife
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Email:

wtib@wtib.ro

Silvan CONSTANTIN

Director Executiv

Telefon: 021.202.44.09 / 0724.413.568

Website: 
www.wtib.ro

Contact și Informații suplimentare
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