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EVIDENȚA CONTABILĂ ASISTATĂ LA CALCULATOR II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea TEHNOLOGIE ȘI MANAGEMENT  ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
 5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs obligatorie 

4 

IV (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs obligatorie 

4 

 
2. Timpul total estimat 

 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar/Laborator Proiect de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

120 30 15/15 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Importanţa studierii cursului „Evidența contabilă asistată la calculator” constă în 
însuşirea metodelor avansate de prelucrare a datelor cu ajutorul computerului, 
cunoaşterea bazelor de elaborare a sistemelor informatice automatizate. 

Conform 
competenţelor 

Însuşirea metodelor avansate de prelucrare a datelor cu ajutorul computerului, 
cunoaşterea bazelor de elaborare a sistemelor informatice automatizate. 
Acest curs poate fi predat după însuşirea tuturor disciplinelor de specialitate sau în 
paralel cu practicumul la contabilitate financiară/managerială. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru însuşirea cu succes a cursului dat pot fi utilizate diferite forme de organizare a 
procesului de predare-învăţare, cum ar fi: lucru în grup, individual, cu utilizarea 
metodelor moderne. 
În scopul aprofundării cunoştinţelor vor fi rezolvate studii de caz, aplicaţii practice, etc. 

Seminar/Laborator Aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu manualul, lucrul cu actele normative, 

cărţi de referinţă, utilizarea tehnologiilor multimedia, a Internet –ului; 

Înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin autotestare; 

Aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea de exerciţii, studii de caz de diferite complexităţi; 

efectuarea lucrărilor practice. 

controlul curent la fiecare lecţie practică - formele de control: discuţie orală, teste la 

calculator. 

- Verificarea lucrului practic (aplicaţii practice pentru tema de acasă) – prezentarea şi 

http://www.utm.md/
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susţinerea rezolvărilor în cadrul orelor de consultaţii;   
 

5. Competenţe specifice acumulate 
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Prin intermediul cursului se formează următoarele competenţe: 
 cunoaşterea metodelor simple de prelucrare a informaţiilor contabile în regim 

automatizat; 
 cunoaşterea programelor informatice de contabilitate specializate; 
 prelucrarea informaţiilor în diferite sectoare ale contabilităţii; 
 întocmirea rapoartelor financiare în regim automat. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi 
de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Importanţa studierii cursului „Evidenţa contabilă asistată la calculator” constă în 
însuşirea metodelor avansate de prelucrare a datelor cu ajutorul computerului, 
cunoaşterea bazelor de elaborare a sistemelor informatice automatizate. 

Obiectivele 
specifice 

Să cunoască metodele simple de prelucrare a informaţiilor contabile în regim 
automatizat 
Să cunoască programele informatice de contabilitate specializate; 
Să prelucreze informaţiile în diferite sectoare ale contabilităţii; 
Să întocmească situațiile financiare în regim automat. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

COMP.I  Noţiuni generale privind programul «1С: Contabilitatea 7.7.» 
T1. Instalarea programei şi caracteristica meniului principal  

2 1 

T2. Metode de înregistrare a informaţiei contabile 4 1 

COMP.II Tehnologia prelucrării informaţiei contabile (în condiţiile utilizării 
programului «1С: Contabilitatea 7.7.») 
T3. Contabilitatea mijloacelor băneşti  

4 1 

T4. Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii  6 2 

T5. Contabilitatea activelor imobilizate 4 1 

T6. Contabilitatea cheltuielilor anticipate  2 1 

T7. Contabilitatea stocurilor 6 2 

T8. Întocmirea situațiilor financiare 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica orelor de laborator 

COMP I. Noţiuni generale privind programul «1С: Contabilitatea 7.7.»   

LL1. Instalarea programei şi caracteristica meniului principal  
1. Caracteristica şi structura meniului principal 
2. Constante şi clasificatoare 
3. Planul de conturi contabile 
4. Documente 
5. Registre, rapoarte și situații financiare 

1 

1 
LL2. Metode de înregistrare a informaţiei contabile.  

1. Introducerea datelor despre entitatea economică 
2. Introducerea soldurilor iniţiale 
3. Formule contabile tipice şi speciale 
4. Introducerea manuală a formulelor contabile 
5. Introducerea datelor în baza documentelor primare 

2 

COMP II. Tehnologia prelucrării informaţiei contabile (în condiţiile utilizării 
programului «1С: Contabilitatea 7.7.») 

  

LL3. Contabilitatea mijloacelor băneşti  
1. Întocmirea şi redactarea clasificatoarelor valute, conturi curente, clienţi 

şi furnizori 
2. Completarea dispoziţiilor de casă de încasare şi de plată  
3. Întocmirea registrului de casă 

LL4. Contabilitatea mijloacelor băneşti  
4. Completarea ordinului de plată şi a extrasului bancar 
5. Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans 

2 1 

LL5. Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii  
1. Întocmirea clasificatorului Angajați 
2. Întocmirea clasificatorului Impozite și scutiri din salariu 

2 1 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

COMP.I  Noţiuni generale privind programul «1С: Contabilitatea 7.7.» 
T1. Instalarea programei şi caracteristica meniului principal  

2 
1 

T2. Metode de înregistrare a informaţiei contabile 2 

COMP.II Tehnologia prelucrării informaţiei contabile (în condiţiile utilizării 
programului «1С: Contabilitatea 7.7.») 
T3. Contabilitatea mijloacelor băneşti  

2 1 

T4. Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii  2 1 

T5. Contabilitatea activelor imobilizate 2 1 

T6. Contabilitatea cheltuielilor anticipate  2 1 

T7. Contabilitatea stocurilor 2 

T8. Întocmirea situațiilor financiare 1 1 

Total seminare: 15 6 
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3. Întocmirea documentelor Cerere privind acordarea scutirilor la impozitul 
pe venit și a Tabelului de evidență a timpului de muncă 

LL6. Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii  
4. Întocmirea documentelor Calculul salariului și Listei de plată 
5. Întocmirea Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe 

venit reținut din acesta 

LL7. Contabilitatea activelor imobilizate 
1. Întocmirea clasificatorului mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale 
2. Contabilitatea intrării şi ieşirii mijloacelor fixe şi imobilizărilor 

necorporale 
3. Calcularea amortizării mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale 

2 

1 

LL8. Contabilitatea cheltuielilor anticipate  
1. Contabilitatea primirii documentelor de strictă evidenţă 
2. Contabilitatea casării documentelor de strictă evidenţă 

2 

LL9. Contabilitatea stocurilor 
1. Întocmirea documentelor primare privind intrarea stocurilor 
2. Întocmirea documentelor Registrul procurărilor 

LL10. Contabilitatea stocurilor 
3. Întocmirea documentelor primare privind ieșirea stocurilor 
4. Întocmirea documentelor  Registrul vânzărilor 
5. Inventarierea stocurilor 

2 1 

LL11. Întocmirea situațiilor financiare 
1. Întocmirea rapoartelor reglementate 
2. Întocmirea declaraţiei privind TVA  
3. Întocmirea Balanței de verificare a conturilor sintetice 
4. Întocmirea raportului Analiza contului 

2 1 

Total lucrări de laborator 15 6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la examen. 

 

http://www.1c.ru/
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