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ATELIERE DE ANTREPRENORIAT 
 

ATELIERUL 1: Finanţe pentru nonfinanţişti 
(sau MERE & PORTOCALE) 

Un program pentru antreprenori sau aspiranţi 
 

 
Când: 27 aprilie 2012 

Unde: Fundația Româno-Americană, Gina Patrichi nr. 6 
Trainer: Costea Dumitrescu (Ascendis) 

 
 

Ce câştigă participanții?  
Acest program urmăreşte analiza şi înţelegerea conceptelor financiare oferind 

participanţilor posibilitatea să dobândească cunoştinţele necesare pentru 
gestionarea indicatorilor financiari în activitatea de zi cu zi.  

Teme si Obiective  

Sănătatea unei companii vine din corelarea strategiilor externe cu capabilităţile 
interne. A înţelege imaginea de ansamblu a afacerii şi a fi capabil să 

interpretezi indicatorii financiari specifici în contextul activităţii tale este un pas 
înainte în alegerea deciziilor optime. 

 
OBIECTIVUL PROGRAMULUI :  

DUPĂ O ZI, PARTICIPANŢII VOR ŞTI: 
 

 Care este diferenţa dintre profitul operaţional şi profitul net? 

 Care este impactul unui discount de doar 1-2% în profitabilitate? 

 Cum putem acţiona la nivelul nostru asupra costului produselor sau 

serviciilor vândute? 

 Cât de mult influenţează previziunile de vânzare rentabilitatea activelor? 

 Cum pot să-mi gestionez bugetul în cel mai inteligent mod? 

 Care este componenţa costurilor directe şi indirecte şi cum pot fi ele 

optimizate? 

 Ce sunt activele şi pasivele şi de ce trebuie să fie egale? 

 Cum să interpretezi informaţiile din Contul de Profit şi Pierdere şi Bilanţul 

contabil? 

 Ce este Cash-flow-ul şi de ce, în multe cazuri, este mai important decât 

profitabilitatea? 
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Metodologia  
Programul de învăţare accelerată “Finanţe pentru nonfinanţişti” se bazează pe 

simularea de afaceri “Apples & Oranges”, dezvoltată de Celemi, liderul mondial 
în învăţare experienţială. Astfel, într-un eveniment de o zi, 100% experienţial,  

participanţii sunt puşi în faţa unei provocări: să conducă o companie către 
obţinerea maximului de productivitate şi profitabilitate.  

Fiecare  participant învaţă să monitorizeze cash-flow-ul, să îmbunătăţească 
eficienţa folosirii resurselor interpretând şi utilizând bilanţul şi contul de profit 

şi pierderi. Toate acestea, sub presiunea constantă a furnizorilor, clienţilor şi a 
competiţiei. 

 
Lucrând în echipe, participanţii primesc feedback permanent în ceea ce 

priveşte impactul deciziilor lor pe tot lanţul intern al valorii pornind de la 
gestiunea relaţiei cu furnizorii, trecând prin absolut toate procesele interne şi 

ajungând până la tratarea clienţilor. În scurt timp vor putea compara „merele” 

cu „portocalele”, generând procese prin care folosesc cu maximă eficienţă 
resursele pe care le au la dispoziţie. 

 
 

 

Agenda 
      

09:00-11:00 

Deschiderea programului: prezentări, obiective curs, aşteptări 

 Informaţiile finaciare într-o companie 

 Rapoarte financiare 

11:00-11:15 Pauză de cafea 

11:15-13:00 
 Simularea anului 1 

 Analiza indicatorilor financiari specifici 

13:00-14:00 
Pauză de prânz & Câteva cuvinte din partea unei personalităţi din lumea 

finanţelor – membru RBL 

14:00-15:30 

 Analize cost – volum – profit 

 Simularea anului 2 

 Contul de profit şi pierdere 

 Bilanţul contabil 

15:30-15:45 Pauză de cafea 

15:45-16:30 

 Simularea anului 3 

 Planificarea financiară şi bugetare 

 Recapitulare / concluzii 

16:30-16:45 Pauză de cafea 

16:45-18:30 
Întrebări & Răspunsuri 

Discuţii (coaching) 1:1 cu specialişti / executivi din RBL 

 
Taxa participare: 200 RON + TVA 

Înscrierea se face prin formularul online. 
Contact: sebastian.hubati@rbls.ro, 0747.222.576. 
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