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CURSUL ESTE PENTRU TINE
dacă

• Ești manager sau specialist care doreşte să 
înţeleagă activitatea financiar-contabilă, 
pentru a lua decizii mai bune.

Fie că iubim sau nu cifrele, ele ne dirijeaza viața, iar
deciziile se ascund în spatele unui fișier Excel. Afacerile
de succes nu se mai pot baza doar pe finanțiști pentrua
traduce și interpreta rapoartele sau indicatorii
financiari.

Acest program îți oferă nu doar informațiile, ci și
expertiza financiară necesară pentru a lua decizii
corecte și de a evalua impactul lor la nivelul companiei
sau departamentului din care faci parte.

CURSUL PE SCURT
• 20 de ediții și peste 400 de absolvenţi. 

• 10 sesiuni de cursuri interactive, întâlniri de 
echipă şi networking

• O simulare de business dinamică şi utilă, 

• 2 traineri de top – experți cu experiență 
academică și practică și performanțe excepționale 

• Certificat EXEC-EDU
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BENEFICII

Deprinzi limbajul contabilității şi finanțelor, astfel
încât să pui întrebările potrivite. Interpretezi corect
conținutul rapoartelor financiare (bilanț, cont de
profit şi pierdere, cash flow, indicatorii financiari).

Folosești indicatorii financiari pentru perfecționarea
strategiei şi, ca urmare, a competitivității şi credibilității
organizației.

Aplici conceptele, iei decizii şi vezi cum funcţionează
concret mecanismele financiare, prin intermediul
simulării de business EXCELSIOR

Conținutul programului este adaptat la realitățile
curente, generate de pandemie. 
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TEME 

• Concepte şi mecanisme fundamentale în contabilitate;
• Situaţiile financiare de raportare;
• Elemente de bugetare;
• Diagnosticul financiar pe bază de rate;
• Previziunea financiară;
• Decizia financiară privind investiţiile;
• Piaţa de capital şi produsele financiare;
• Decizia de finanţare;
• Gestiunea trezoreriei;
• Gestiunea financiară a situaţiilor de criză.

Simularea EXCELSIOR

Reprezintă o experienţă de învăţare intensă, care are loc pe parcursul mai
multor runde, în echipe, atât în cadrul sesiunilor de curs, cât și în întâlniri
stabilite de fiecare echipă, în afara programului. La final, fiecare echipă îşi
prezintă rezultatele şi se discută despre impactul deciziilor şi alte alternative
posibile.

Beneficiile simulării

• Oferă o imagine de ansamblu a proceselor unei afaceri;
• Contribuie la rafinarea aptitudinilor necesare luării deciziilor, ajutând

participanţii să testeze impactul acestora, într-un mediu lipsit de riscuri;
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Monica Minoiu, EMBA, are peste 18 ani de experienta in top
management/consultanță și training pentru importante
organizații multinaționale sau antreprenoriale, în România,
Balcani, Rusia, Ucraina, Europa Centrala și de Vest din diverse
industrii distribuție, FMCG, farmaceutice, automotivă,
telecomunicații, servicii, construcții, industrie grea, retail;
10 ani de facilitare și training pentru echipe de management
formator autorizat. Programe adaptate pentru companii
precum Actavis, ALRO, Autonet, Caussade Semences,
Carpatcement, CityGrill, GDF Suez, HP, Inergy Automotive,
Mercedes Benz Orange, Smithfield Ferme, Yazaki;
10 ani de experiență de consultanță în afaceri în prezent
Managing Partner al InCharge Management Consulting o
companie de consultanță în Strategie, Operațiuni, Resurse
Umane planificare și control financiar.

Mihai Stan, ACCA, are o experienţă de peste 20 ani în domeniul
financiar şi al consultanţei în management, in companii
multinaţionale precum PriceWaterHouseCoopers, Rompetrol,
BCR, BNR. A fost consultant şi facilitator în diverse proiecte ale
Băncii Mondiale în CEE şi consultant în proiecte de
infrastructură finanţate din fonduri nerambursabile PHARE. A
fost profesor asociat Becker Professional Education, Gold
Approved Partner în pregătirea studenţilor ACCA pentru
examenul P7- Financial Reporting din cadrul programului de
obţinere al prestigioasei calificări internaţionale ACCA.

Monica Minoiu
EMBA

Mihai Stan
ACCA

ECHIPA DE EXPERȚI
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TESTIMONIALE

O experiență foarte utilă, intensă și cu 
potențial foarte mare de aplicare în 
afacerea de zi cu zi. O recomand celor 
care vor să intre mai intens în mai multe 
zone ale actului financiar. Ajută la 
înțelegerea pe ansamblu.

Narcis Horhoianu
Heineken,  Director Marketing

Cursul este suficient de antrenant și 
captivant pentru necunoscatori și nu 
are cum sa fie plictisitor pentru cei 

care știu câte ceva.!”

Andreea Bilciurescu
Toyota București Vest, Consilier Vânzari

Noţiunile despre bazele contabilităţii,
analiza financiară şi deciziile de
investiţie au fost completate de
discuţii savuroase şi utile în clasă.
Recomand cursul oricărui
antreprenor sau manager
nespecialist care doreşte să înţeleagă
modul în care afacerea pe care o
conduce generează valoare pentru
acţionari.

Andrei Iordache
GSK, Cluster Portfolio Lead
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CERTIFICAT FINAL

În urma absolvirii programului, vei
primi un certificat EXEC-EDU,
recunoscut în comunitatea de afaceri
din România.

INVESTIŢIE

Curs : 750 EUR (exclusiv TVA)

EARLY BIRD: 10% discount pentru plata integrală 
până la 15 octombrie 2020!
Discount-uri de 5% pentr grup de minim 3 persoane
Discount-urile nu se cumulează

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

18 noiembrie 2020– 24 februarie 2021

• Cursuri online: o dată pe săptămână miercurea,
între 5.00 - 8.00 pm

• Întâlniri de echipă online, în afara programului de
curs

• 2 workshop-uri aplicate pe cazuistica participanților


