
Unde şi 

Traineri
Alin IVAN
Economist, Certified Management Consultant, 
consultant şi trainer,  peste 10 ani experienţă 
practică în consultanţă; activ în Viena,Graz, 
Bucureşti, Braşov, Sibiu.

Laura DUMITRAŞCU
Economist, Management Consultant şi trainer, 
experienţă  practică intr-unul din cele mai mari 
proiecte de calculaţie de costuri din industria 
Telecom.

Hotel Howard Johnson București

Seminar / Workshop

CONTROLLING  pentru MANAGERIUnde şi 
Când?

Cât?

Contact

Hotel Howard Johnson București
3-4 martie 2011

Valoare:  1.487 Lei ;
10% reducere pentru firmele care au mai 
participat la seminariile SVASTA Consult

alin.ivan@svasta-icg.ro
Tel: 0722.269.554; 0043.650.341.8263

laura.dumitrascu@svasta-icg.ro
Tel: 0730.633.804

www.svasta-icg.ro
Tel: 021.315.25.00, Fax 0344.815.445

CONTROLLING  pentru MANAGERI

Impact Creare integrată Conducere

Diplomă bilingvă, româno – germană, emisă în Austria



CUI?

Seminarul se adresează top şi middle 

CE?

Prima zi (14:30 – 17:00)

1. Introducere

2. Privire de ansamblu

a) Management operativ economic;
b) Bilanţ, Contul de Profit şi Pierdere;
c) Fluxuri de capital.
3.      Stabilirea  priorităţilor şi decizie:

a) Decizie de investiţii (VNAT, RIR, RIR modificat)
b) Calculaţia de costuri pe scurt;
c) Contribuţia de acoperire, cantitatea de break 

AGENDASeminarul se adresează top şi middle 
management-ului

Seminarul vă va ajuta să:

�Conduceţi mai bine
�Creaţi un sistem de avertizare (bazat pe 
cantităţi minime, preţuri minime, costuri 
maxime)
�Creaţi un sistem de raportare pentru 
management

De ce: 

Pentru că veţi folosi competenţele 
teoretice și experienţele practice din  
România și Austria ale firmei SVASTA ICG 
și a trainerilor implicaţi 

c) Contribuţia de acoperire, cantitatea de break 
even – sistemul de avertizare preventivă

A doua zi (9:30 – 17:00)

3. Stabilirea priorităţilor de decizie-continuare

d) Metode de reducere a costurilor: Ceteris 
Paribus, ABC

4.      Raportare pentru Management

a) Sisteme practice de raportare & feedback;
b) Indicatori importanţi / Benchmarking
5.      Stabilirea şi înţelegerea scopurilor

a) Planificare
b) Bugetare (bază “0”,  incrementală, beyond 

budgetierung).
6.      Rolul intern al managementului

AGENDA



Reguli

Vă rugăm scrieţi numele cu majuscule, pentru că va apare pe 
certificatul de absolvire; Vă rugăm să completaţi câmpul E-mail 
pentru o comunicare cât mai uşoară. 

Valoare:  1.487 Lei ; 
Valoarea seminarului conţine: onorariul trainerilor, mapa de 
seminar, pauzele de cafea și masa de prânz din 4 martie. 

Reducere 10% pentru firmele care au participat la seminariile firmei 
SVASTA CONSULT sau SVASTA ICG

Condiţii privind înscrierea

Anularea unei înscrieri se face în scris, cel mai târziu cu cinci zile lucrătoare 

Formular de înscriere

Denumire organizaţie:

Obiect de activitate:

Cod fiscal/Reg. Com.

Pagina web:

Banca / Contul:

Adresă:

Telefon:

Anularea unei înscrieri se face în scris, cel mai târziu cu cinci zile lucrătoare 
înaintea începerii seminarului la care v-aţi înscris. În caz contrar, indiferent 
de participarea la seminar, valoarea facturii va trebui să fie plătită. 
Contravaloarea seminarului trebuie achitata până în ziua începerii 
seminarului; după această dată se calculează majorări de întârziere de 0,3% 
pe zi.
Semnând acest formular, vă declaraţi de acord cu toate condiţiile de mai 
sus.

Înscrierea se va face doar pe baza formularului de înscriere completat. 

Formularele vor fi trimise pe fax la nr. (0344) 815.445, sau e-mail 
laura.dumitrascu@svasta-icg.ro, persoană de contact Laura Dumitrașcu, 
Manager de Proiect

Plata se va face pe bază de factură emisă de firma 
SVASTA ICG  București

Fax:

Lista cu participanţii la seminar

Nume şi prenume Funcţia Telefon E-mail

Prezentul formular de înscriere ţine loc de contract între părţi.

Nume şi prenume: Semnătura ...................  
Data:


