
  

In atenţia Departamentului Financiar-Contabil 

 
Seminarul 

Interpretarea situaţiilor financiare şi analiza principalilor indicatori financiari 

20-21 Noiembrie 2013  
 

PROGRAM 

Data:   20-21Noiembrie 2013 

Locaţia:  Bucureşti 

Interval orar:  17.00-21.00 

Titlul cursului:  Interpretarea situaţiilor financiare şi analiza principalilor indicatori financiari 

Tematica:  

Un set complet de situaţii financiare poate fi greu de înteles şi analizat la prima vedere.  

Totodată, complexitatea calculelor şi a interpretării indicatorilor financiari poate ridica numeroase  

probleme în practică.  

Acest seminar îşi propune prezentarea componentelor unui set de situaţii financiare şi înţelegerea  

modului de interpretare a principalilor indicatori financiari din perspectiva unui profesionist non-financiar.  

Aceste obiective vor fi atinse prin studii de caz interactive.  

Pentru a realiza aceste obiective, se vor prezenta următoarele subiecte:  

  

• Identificarea principalelor informaţii prezentate într-un set de situaţii financiare:  

o Interpretarea informaţiilor din Bilanţ, Contul de profit şi pierdere, Situaţia fluxurilor de  

numerar (Cashflow)  

• Interpretarea indicatorilor financiari de bază  

• Prezentarea principalelor cerinţe legislative privind obligaţiile de raportare financiară şi audit  

statutar  

 

Acest seminar se adresează în principal:  

- Managementului unei companii, responsabil cu interpretarea situaţiilor financiare şi a  

performanţei companiei  

- Managementului unei companii, responsabil cu implementarea strategiei companiei pe baza  

interpretării situaţiilor financiare prezente   

 

Număr minim de participanţi:  10 

Taxa de participare/persoană:             500 lei +tva 

Reduceri: 

3% - 2 persoane de la aceeaşi societate 

5% - 3 persoane de la aceeaşi societate 

7% - 4 sau mai multe persoane de la aceeaşi societate 

 

 

Prezentare lector 

 

Smaranda Ştreangă are o experienţă practică de 11 ani în domeniul financiar-contabil, în 

zonele auditului financiar, auditului intern, raportării financiare realizate în conformitate cu 

diferite cadre de raportare. Şi-a început cariera la Pricewaterhouse Coopers în 

departamentul de audit financiar şi a continuat apoi ca Manager de Audit Intern în cadrul 

grupului Media Pro. Smaranda a lucrat ulterior la companii ca BDO Audit, dezvoltând o 

linie de business dedicată trainingurilor profesionale şi la Hewlett-Packard, în domeniul 

business finance. 

Ea a organizat şi livrat numeroase traininguri pentru diverse companii cum ar fi BDO 

Audit, Cemacon SA, Romcarbon SA, Siepcofar, BERD, etc. 

La cursurile deschise susţinute de Smaranda au participat şi repezentanţi ai unor companii de top cum ar fi Kronospan, 

Danone, Policolor, etc. 

Ea este formator acreditat CNFPA şi a susţinut cursuri pentru cele mai prestigioase organisme profesionale din 

domeniu: ACCA, CAFR, AMCOR. 

Smaranda este absolventă a EMBA (Wirtschafts Universitat Wien), având şi următoarele calificări profesionale : 

ACCA, Certified Internal Auditor (CIA), Membru CAFR. 
 
 
 



 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Interpretarea situaţiilor 

financiare şi analiza principalilor 

indicatori financiari  

20-21 Noiembrie 2013 

DATE COMPANIE PLĂTITOARE 

Denumire societate………………………………………………………………………....................………….................................. 

Nr. Reg. Com.…………………………………….C.U.I.………………………………..........Atribut fiscal………………………… 

CONT…………………………………………………………BANCĂ………………………………Sucursala…………….........… 

Adresă…………….…………………………………………………….. Telefon…………………..............Fax………….…………. 

E-mail……………………………...............................................................Obiect de activitate……………………………………… 

DETALII SEMINAR 

Data şi locaţia: 

20-21 Noiembrie 2013, Bucureşti. 

ÎNSCRIERE 

Taxa de participare/persoană: 500 lei; la aceasta se adaugă TVA. 
Reduceri aplicate: 3% - 2 persoane de la aceeasi societate 

5% - 3 persoane de la aceeasi societate 

7% - 4 sau mai multe persoane de la aceeasi societate 
Prin achitarea taxei de participare beneficiaţi de: 

 certificat de participare 

 suport de curs (dacă lectorul pune materiale la dispoziţia organizatorilor) 

 Primirea pe e-mail a tuturor materialelor care sunt dezbătute în cadrul şedinţelor comisiei de dialog social de la 

Ministerul Economiei şi Finanţelor şi în cadrul căreia UGIR este membru cu drepturi depline 

 1 pauză cu cafea, apă minerală şi plată, minipatiserie. 

Pentru buna desfăşurare a conferinţei locurile sunt limitate. După trimiterea formularului de înscriere, vă rugăm să aşteptaţi 

primirea facturii proforme pentru a vă asigura de existenţa locurilor disponibile. Locul dumneavoastră este garantat în 

momentul transmiterii copiei ordinului de plată vizat de banca dumneavoastră. 

Vă rugăm să aveţi la dumneavoastră Codul Fiscal al României. 

Confirmăm prin prezenta înscrierea următoarelor persoane: 

 

Nume………………………..........................Prenume…………..…………...............…..Funcţie…………...…...........……… 

 

Nume………………………..........................Prenume………………..............………….Funcţie……………………............ 

 

Nume……………………..............................Prenume………....................………………Funcţie……......………………...… 

Plata se face în conturile S.C. EU PROTOCOL S.R.L., Cod Fiscal RO 23581360:  

• Banca UNICREDIT-ŢIRIAC, Sucursala Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 0002 1047 5001 

• TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 05 TREZ 7055 069X XX00 5391  
Adresa: Str. Pontonierilor nr. 4, sector 5, Bucureşti. 

Vă rugăm să trimiteţi formularul la fax 021.311.79.68 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat). 

Termen limită de înscriere şi de plată: 15 Noiembrie 2013. 

Dacă nu puteţi participa la program: 

- puteţi să trimiteţi un înlocuitor; acesta trebuie nominalizat în scris, cu maxim 24 de ore înaintea începerii evenimentului, prin fax 

(021.311.79.68). 

- anularea înscrierii este posibilă cel târziu 15.11.2013 un comision de procesare de 20% va fi reţinut din taxa de participare. 

- dacă înscrierea are loc după data de 15.11.2013, anularea înscrierii nu mai este posibilă. 
Neaplicarea de către dumneavoastră a discounturilor nu presupune aplicarea lor de către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se mai aplică discounturi după efectuarea 

înscrierii. 
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programelor publicate, urmare a unor situaţii neprevăzute sau ce nu pot fi 

controlate de către aceasta. 

SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte perioadele de desfăşurare, 
conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU PROTOCOL SRL nu este răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor 

înscrişi, indiferent de natura daunelor. 

Prezentul Formular de Înscriere împreună cu prospectul programului ţine loc de Contract între părţi. 

 

 

Data…………......... 

 

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere 

 

Semnătura şi ştampila………………………………… 
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