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MANAGEMENTUL FLUXULUI DE TREZORERIE 
ÎN GESTIONAREA AFACERII

- Curs susținut de Iancu Guda -

CUPRINS

Obiectivele cursului

Ce veți învăța?

Prezentarea lectorului

Detalii privind organizarea cursului și înscriere
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OBIECTIVELE CURSULUI:

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să înțeleagă:

o Care sunt alternativele prin care o companie poate genera numerar?

o Cum pot evalua sustenabilitatea modelului de cash-flow?

o În ce condiții, și pentru cât timp, poate supraviețui o companie care nu generează numerar

într-un mod sustenabil?

o Care sunt tehnicile pentru a evalua vulnerabilitatea trezoreriei companiei în situații de scenarii

de stres?

o Principalii indicatori financiari care fac trimitere către situația de lichiditate.

o Care este dimensiunea optima a dividendelor (care nu destabilizează compania și păstrează

imunitatea în situații de stres)?

o Variabilele esențiale ale proiectelor de investiții: capitalul inițial, fluxurile viitoare, costul de

finanțare.
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CE VEI ÎNVĂȚA:

I. Fluxul de numerar operațional (1): 

o Analiza structurii, nevoia de fond de rulment, sustenabilitate trezorerie

II. Fluxul de numerar operațional (2): 

o Metodica planificare, scenarii de stres, gestiunea eficientă a trezoreriei

III. Fluxul de numerar investițional: 

o Planificarea investițiilor, capitalul inițial, fluxurile viitoare, costul de finanțare

IV. Fluxul de numerar financiar: 

o Politica dividendelor (nivelul optim, profit minim necesar, rata de distribuire)

*La finalul cursului, participanților li se înmânează un certificat semnat de Iancu Guda în calitate de formator autorizat ANC.
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Experiența profesională

Iancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor

de servicii ca Director General al Coface Credit

Management Services, acumulând o experiență de peste

12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul

companiei. Începând cu anul 2013, este lector asociat la

Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză

financiară avansată și finanțe corporative în cadrul

programului CEFA. De asemenea, începând cu anul

2017, este autorizat de ASF pentru poziția de

Administrator Independent în Consiliul de Administrație

al BRD Asset Management.

Background educațional

După absolvirea Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse

de Valori din cadrul ASE, a finalizat cu succes programul

DOFIN – Centru de Excelenţă European în anul 2010, a

obținut toate cele trei nivele de certificare CFA în anul 2016 și

deține autorizația de formator ANC (Autoritatea Națională

pentru Calificări). A absolvit cursurile EMBA Sheffield

University, în 2016, cu un calificativ cu distincție, fiind

câștigătorul singurei burse integrale la nivel național.

Activitate de cercetare

Pe parcursul carierei profesionale în cadrul Coface, Iancu Guda

a publicat peste 100 de analize, studii de impact și articole în

publicațiile locale de afaceri (Ziarul Financiar, Hotnews,

WallStreet, Profit.ro, Capital), cât și internaționale (Financial

Times). Între 2016-2017, a scris prima lui carte “De Ce

Esuează Companiile? 10 Greșeli și 100 Soluții”, Editura

Publica, marcând astfel primii 10 ani de experiență

profesională în managementul riscului de credit. Cartea este

documentată prin analiza declarațiilor financiare ale celor

100.000 de companii care au intrat în insolvență pe durata

experienței profesionale a autorului.

Proiecte de voluntariat

Începând cu martie 2012, Iancu Guda este membru activ al Asociației

Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) și preia

responsabilitatea de vicepreședinte pentru perioada 2014 -2016,

urmată de mandatul de președinte al Consiliului Director al AAFBR

pentru perioada 2016-2018 si președinte reales pentru mandatul

2018-2020. Este membru activ în cadrul altor asociații de renume,

precum CFA Romania (https://www.cfasociety.org/romania/) sau

Asociația Trezorierilor (http://trezorieri.ro/).

Prezentarea lectorului IANCU GUDA CFA, EMBA
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Taxa de participare pentru partenerii Benefica: 900 lei/participant + TVA

Modalitate de plată: în avans, prin virament bancar în contul FARMEXIM SA:

RO71BACX0000000734785000, deschis la UniCredit Bank – cu specificarea pe OP:

TAXĂ PARTICIPARE EVENIMENT BENEFICA+ORAȘUL ÎN CARE DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI.

După confirmarea plății, vă emitem factura fiscală aferentă și o trimitem pe e-mail.

Înscriere la curs: după efectuarea plății, vă rugăm să completați cererea de înscriere

cu numele participantului la curs și să o trimiteți pe adresa de e-mail

office@partenerbenefica.ro.

o În costul cursului sunt incluse urmatoarele: suportul de curs, baza materială necesară și serviciile de catering din ziua 

cursului (pauze de cafea și masa de prânz);

o Nu sunt incluse în prețul cursului transportul și cazarea participanților;

o Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea efectuării plății;

o Taxa de participare nu se returnează în cazul în care clientul se răzgândește după efectuarea plății.

ORGANIZAREA CURSULUI ȘI ÎNSCRIEREA: ORAȘE

SIBIU

BACAU

BUCUREȘTI

CLUJ

IASI

CRAIOVA

TIMIȘOARA

CONSTANȚA

mailto:office@partenerbenefica.ro

