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ELABORAREA PROIECȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE  

ÎN CADRUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ 

NIVEL AVANSAT 

 

Locație:  

 

RIN CENTRAL 

Data: 18 – 19.04.2016 

Interval orar: 09.00 – 17.00 (1 ora pauza de masa) 

Lectori: Ec. Dr. Bogdan Sacal  

Ec. Dr. Lucian Păuna 

Diploma obținută: Certificat ACRAFE 

Preț1: 1.200 lei (1.000 lei pentru a II-a persoană) 

 

Cursul propus este unul orientat în principal pe activități practice de modelare a proiecțiilor 

financiare și nu își propune să prezinte noțiuni de bază de elaborare a proiecțiilor financiare 

sau modalitatea de utilizare a programului Microsoft Excel, aceste cunoștințe fiind absolut 

necesare pentru ca participanții să poată beneficia în cea mai mare măsură de valoarea 

adăugată pe care ne propunem să o livrăm în cadrul acestui curs. 

Acest curs își propune să ajute participanții la elaborarea propriilor instrumente de realizare a 

proiecțiilor financiare adaptate cerințelor specifice ale programelor de finanțare pe care vor 

desfășura activități.  

Multe dintre anexele/machetele/formularele de proiecții financiare care trebuie completate de către 

solicitanții de fonduri europene sunt elaborate de către finanțatori utilizând fișiere de tip .xls sau 

.xlsx, astfel că elaborarea unui fișier propriu de tip Excel în care să fie cuprinse ipotezele de lucru 

și detaliile necesare realizării proiecțiilor financiare este necesară pentru a asigura completarea 

corectă a formularelor de proiecții financiare solicitate de către finanțator. 

Agenda cursului pentru cele 2 zile este prezentata succint în continuare: 

 

Modul 1 – Modelarea ipotezelor de lucru și a formularelor/situațiilor economico-financiare 

 Prezentarea principalelor noțiuni, operațiuni și formule de calcul utilizate pentru modelarea 

proiecțiilor financiare 

 Prezentarea principalelor formulare/module care intră în componența proiecțiilor financiare și a 

modalității de funcționare a acestora 

 Prezentarea unui model de proiecții financiare elaborat de către lectori (fișier .xls) 

 Elaborarea formularelor/modulelor pentru modelarea bugetului proiectului, graficului de 

implementare, situațiilor financiare previzionate (se va lucra în grupe de 3-5 persoane) 

 

Modul 2 – Modelarea proiecțiilor financiare și validarea modelului realizat 

 Modelarea legăturilor dintre formularele/modulele realizate anterior 

 Definirea cheilor de verificare necesare pentru asigurarea corectitudinii funcționării fișierului de 

proiecții financiare 

 Calcularea indicatorilor financiari utilizând fișierul elaborat 

 Validarea și testarea instrumentului de modelare a proiecțiilor financiare elaborat de către fiecare 

echipă 

 Prezentarea fișierelor de prognoze elaborate de către fiecare echipă de participanți 

 Dezbateri pe marginea spețelor propuse de către participanți 

                                                 
1 Important: Pretul este final! (include materialul de curs, masa de prânz, coffee break, eliberare diplomă, 
consiliere, etc.)  

mailto:office@acrafe.ro

