Fişa cursului MANAGEMENT FINANCIAR
Tipul Cursului:

; specializare

calificare
perfecţionare
iniţiere
Cod: MFN_S4
Cursul
se
va
finaliza
cu
Certificat
de
Absolvire
însoţit
de
Suplimentul
 Durata cursului: 1 lună/72 ore
Desriptiv cu competenţele dobândite, acordat fiecărui cursant. Testul
Pregătire teoretică: 24 ore
final de verificare a cunoştinţelor asimilate şi susţinerea proiectului
practic vor avea loc în prezenţa unei comisii acreditate de evaluare.
# Pregătire practică: 48 ore
Grup ţintă:
Obiective de formare:
- manageri de top si de nivel mediu
- Managementul activităţilor şi resursele disponibile;
- director genral; vânzări; resurse umane; marketing; - întelegerea şi utilizarea rapoartelor financiare;
- Area manageri, administratori puncte de lucuru
- Planificarea, monitorizarea şi controlul
- toate poziţile manageriale din IMM-uri cu activitate performanţelor financiare;
de productie, servicii, comert cu amanuntul sau - elemente analitice de management a
distributie, inclusiv non-finanţişti;
performanţelor financiare.
- consultanţi; alte persoane care administrează Programa cursului:
1. Obiectivele cursului Management financiar –
bugete, coordonatori departamente/colective
noţiuni generale financiar-contabile
La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:
- îşi crească rolul lor şi al departamentului pe care îl 2. Importanţa informaţiilor pentru stabilirea
coordonează în influenţarea rezultatelor financiare Strategiei generale a întreprinderii
ale organizaţiei
3. Informaţii financiare necesare în managementul
- înţelegerea principiilor contabile fundamentale activităţilor şi asigurarea resurselor
utilizate pentru evidenţierea rezultatelor financiare
4. Costuri – tipuri şi metode de calcul, factor
- descrierea ciclului de transformare al resurselor în important în luarea deciziilor
rezultate si atribuirea valorii băneşti;
5. Bugetul – instrument de conducere
- înţeleagă diferite tipuri de metode de calcul al 6. Fluxul de numerar (cash-flow)
costurilor;
7. Utilizarea instrumentelor financiar- contabile:
- înţeleagă structura şi elementele specifice Rapoarte financiare – Bilanţul contabil, Situaţia
rapoartelor financiare: bilantul contabil, contul de fluxului de numerar, Contul de profit şi pierdere
profit
şi
pierdere,
fluxul
de
numerar; 8. Cei 4E: Economie; Eficienţă; Eficacitate; Echitate
- Evaluarea limitelor rapoartelor financiare – Echipamente şi materiale didactice:
diferenţa dintre profit şi numerar, dintre valoarea Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart
neta
contabila
si
valoarea
reala; Materiale: suprt de curs, caiet de aplicaţii, fişe de
- înţeleagă şi analizeze informaţiile conţinute în lucru, teste grilă
rapoartele financiare în vederea elaborării deciziilor; - documente contabile şi financiare specifice: bilanţ,
- Utilizarea metodelor de analiză financiară în CPP, documente contabile de sinteză;
vederea evaluării performanţelor organizaţiei şi Taxa de participare/cursant:
pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor. 490 RON
Condiţii de acces:
Metodologie didactică
- Prezentări, dezbateri, discuţii de grup, studii de caz, Absolvent minim studii medii, studii
superioare
economice,
tehnice
sau
jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare
echivalente;
Certificare finală:
- Certificat de Absolvire + Supliment descriptiv al - vechime de cel putin 2 ani în industrie,
competenţelor
dobândite,
acreditate
de constructii, servicii (inclusiv în cercetare,
administratie, etc.)
MMSSF/CNFPA
- experientã practicã de cel putin 2
ani
în
Perioada de desfăşurare şi timpul orar:
coordonarea resurselor umnane, materiale financiare
 Perioada: …………… – ………………….
 Număr de şedinţe: 4 + 1 sedinţă examen
Modalitatea de înscriere:
# Prezentare lucrare practică pe parcurs
1. Se completează fişa de înscriere
Locul de desfăşurare:
2. Se semnează contractul de formare profesională
Locaţiile pentru sesiunile de cursuri:
3. Se prezinta documentele solicitate
Cartel Alfa, Bd. Eroilor 16, Cluj-Napoca
4. Se achită prima rată din taxa de curs de 50 RON
Vila “Bethlen Kata” Str. Ponorului, nr. 1 Cluj-Napoca
Relaţii şi înscrieri: tel. 0766-685663; Fax: 0264-446156
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