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ELABORAREA PROIECȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE  

ÎN CADRUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ 

NIVEL MEDIU 

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) 

Acest curs este destinat persoanelor cu experiență în elaborarea proiectelor cu finanțare europeană 

și care dețin cunoștințe teoretice de bază privind realizarea proiecțiilor financiare. 

Obiectivul cursului este să ajute participanții la înțelegerea noțiunilor teoretice și practice necesare pentru 

realizarea proiecțiilor financiare pentru proiectele realizate de către solicitanți persoane juridice private în 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și în cadrul Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020. 

Cursul are o orientare eminamente practică, principalele mijloace utilizate fiind modele aplicate de realizare 

a proiecțiilor și interacțiunea dintre participanți.  Astfel, pe lângă prezentarea noțiunilor teoretice de către 

lectori, participanții vor derula și activități practice pentru a valorifica noțiunile teoretice prezentate 

(prezentarea ipotezelor de lucru și completarea anexelor specifice solicitate de către finanțator). Participanții 

la curs vor fi organizați în echipe de lucru de 3-5 persoane care vor derula împreună activități practice sub 

îndrumarea lectorilor. 

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

Modul 1 – Proiecțiile financiare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Stabilirea ipotezelor de lucru pentru realizarea proiecțiilor financiare 

 Întocmirea bugetului proiectului și a planului financiar 

 Planificarea fizică și financiară a implementării proiectului (grafic Gantt) 

 Proiecția veniturilor și a cheltuielilor 

 Realizarea situațiilor financiare previzionate (bilanț și cont de profit și pierdere) 

 Realizarea fluxurilor de numerar previzionate 

 Calcularea indicatorilor financiari 

 Studiu de caz – prezentarea ipotezelor și completarea Anexelor B/C 

 

Modul 2 – Proiecțiile financiare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 

 

 Analiză comparativă a proiecțiilor financiare în cadrul POR 2014-2020 și PNDR 2014-2020 

 Metoda incrementală (marginală) utilizată pentru realizarea proiecțiilor financiare 

 Analiza performanței financiare și a sustenabilității proiectului 

 Valoarea actualizată netă (VAN) și Rata internă de rentabilitate (RIR) – abordări și modalități de calcul 

 Studiu de caz – prezentarea ipotezelor si completarea machetei de Proiecții financiare 

 Dezbateri pe marginea spețelor propuse de către participanți 

                                                 
1 Important: Prețul este final! (include materialul de curs, masa de prânz, coffee break, eliberare diplomă, 

consiliere, etc.)  
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