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SISTEME INFORMATICE FINANCIAR CONTABILE 

Responsabil de disciplină/modul: Prodan Nicolae, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.48 150 30 30 30 60 5 Română/ 

rusă/engleza 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar în 

condiţii de autonomie restrânsă 

sau asistenţă calificată. 

de cunoaștere: 

 Descrierea  metodelor de acumulare, reprezentare, 

păstrare şi prelucrare a informaţiei cu ajutorul 

calculatorului în sistemul informaţional contabil 

 Identificarea domeniilor de aplicare a sistemului 

informaţional 1C în domeniul financiar-bancar; 
de aplicare: 

 Elaborarea de nomenclatoare, registre, rapoarte 

standarde, realizarea operaţiilor contabile prin 

intermediul sistemului informaţional 1C pentru a 

asigura derularea şi executarea operaţiunilor, tranzacțiilor 

financiare; 

de integrare: 

 Simularea unor operaţiuni, tranzacții sau sarcini specifice  
cu ajutorul calculatorului în sistemul informaţional 

contabil 

Conținutul 

disciplinei 

1. Concepţia de Sistem Informaţional. Noţiuni generale în 1C: Contabilitate.  

2. Principiile de funcţionare a sistemului 1C: Contabilitate. Constante. 

3. Nomenclatoare.Tipurile de nomenclatoare. Introducerea soldurilor iniţiale.  

4. Documente. 

5. Contabilitatea materialelor. 

6. Contabilitatea OMVSD-lor. 

7. Contabilitatea mărfurilor. 

8. Contabilitatea numerarului. 

9. Contabilitatea decontărilor cu personalul. 

10. Registre. 

11. Operaţii şi formule contabile. 

12. Rapoarte standarde. Situaţii financiare. 

Evaluarea 

rezultatelor Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control – probe scrise;  
 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

 aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare 
subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 



 

Lucrul 

individual 
Studenții vor elabora rapoarte și situații specifice domeniului financiar-bancar, cdupă cerințele şi în termenii 

expuși în curriculum-ul la disciplină (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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