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PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR PENTRU EVIDENŢA FINANCIAR-CONTABILĂ CU SOFT-URI SPECIALIZATE 

Using Specialized Software in Keeping Enterprise Financial and Accounting Records 

Octavian COZNIUC, Lidia POPOV,  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Rezumat: Lucrarea dată este orientată spre pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii şi descrie destul de succint un soft destinat pentru 

evidenţa financiar-contabilă la o întreprindere. Acest soft reprezintă un sistem informatic, deoarece majoritatea operaţiilor contabile sînt automatizate. 

Conform unui sondaj realizat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, 70% din agenţii economici folosesc în evidenţa financiar-contabilă acest soft. 

Cuvinte-cheie: 1C – Entreprise, SGBD. 

Abstract: This paper aims at training professional accountants and describes in brief a certain software designed for financial and accounting records of 

a company. This software is an informational system because most accounting operations are automated. According to a survey carried out by the Ministry of 

Finance of the Republic of Moldova, 70% of businesses agents use this software in their financial and accounting records. 
Key-words: 1C - Enterprise, DBMS. 

Tranziţia rapidă de la o dezvoltare industrială la o dezvoltare bazată pe tehnologii informaţionale are un impact considerabil asupra 

societăţii. În condiţiile actuale, ale unei societăţi informaţionale, cea mai importantă resursă este informaţia, care stă la baza oricărui proces 

decizional, iar în domeniul economic contabilitatea este principala sursă de informare. În cadrul sistemului informaţional economic, contabi-

litatea ocupă locul central fiind un element esenţial în viaţa oricărei entităţi economice, avînd ca funcţie sintetizarea şi înregistrarea tuturor 

evenimentelor. Ea este „cea mai importantă sursă de informaţii privind activitatea economică a unei naţiuni” (Oskar Morgenstern). 

Prezenta lucrare descrie un soft destul de eficient pentru evidenţa financiar-contabilă la o întreprindere şi contribuie la formarea 

specialiştilor din domeniul contabil. 

La lansarea programului 1C la ecran apare fereastra din figura 1 din care se alege baza de date care conţine toate datele financar-

contabile ale întreprinderii. Dacă este nevoie se poate adăuga în listă alte baze de date existente, indicînd numele şi adresa dosarului ce con-

ţine baza de date. Programul 1C poate fi utilizat în două regimuri: regimul de evidenţă financiar-contabilă şi regimul de configurare a bazei 

de date. Pentru evidenţa financiar-contabilă la o întreprindere se foloseşte butonul 1C: Предприятие.  

Fig. 1. Fereastra de lansare a programului 1C 

După alegerea regimului de lucru 1C: Предприятие la ecran apare fereastra de logare prezentată în figura 2 prin care se alege numele 

de utilizator prin Имя şi se indică parola prin Пароль. 

Fig. 2. Fereastra de logare a programului 1C 

După loagre la ecran apare interfaţa programului 1C în regimul de evidenţă financiar-contabilă a întreprinderii prezentată în figura 3. 

Fig. 3. Interfaţa programului 1C 

Sistemul automatizat de evidenţă financiar-contabilă 1C păstrează într-o bază de date toate caracteristicile unei întreprinderi pentru care 

se înregistrează operaţiunile economice. Pentru a înregistra o întreprindere nouă în baza de date se foloseşte fila Предприятие comanda 

Организации şi la ecran apare fereastra din figura 4. 



 88 

 
Fig. 4. Lista întreprinderilor din baza de date 1C 

Pentru exemplul din figura 4 este înregistrată o întreprindere cu numele Наша фирма. Fiecare înregistrare din tabelul Организации 

poate fi modificată sau ştearsă. La activarea comenzii de adăugare a unei întreprinderi noi la ecran apare fereastra din figura 5. 

 
Fig. 5. Fereastra de înregistrae a întreprinderii 

În fereastra care apare se indică atributele întreprinderii cum ar fi denumirea, adresa juridică, contul de decontare etc. 

Activitatea de bază în evidenţa financiar-contabilă la o întreprindere este înregistrarea operaţiunilor economice care sînt asigurate prin 

documente justificative cum ar fi facturi fiscale, rapoarte de avans, dispoziţii de plată, extrase bancare etc. Pentru a afişa lista documentelor 

justificative se foloseşte comanda Журнал. La activarea comenzii menţionate la ecran apare registrul documentelor justificative şi a 

operaţiunilor economice însoţite cu formule contabile (debit, credit) prezentate prin fereastra din figura 6. 

. 
Fig. 6. Registrul operaţiunilor economice 

Din figura 6 se observă că fiecare document este prezenta printr-o înregistrare în tabel şi este descris prin dată, număr, tip de document etc. 

În registrul operaţiunilor economice este posibil de a gestiona documentele finaciar-contabile prin operaţiile de creare, modificare şi ştergere. 

Pentru a crea un document nou se foloseşte comanda Добавить документ şi la ecran apare fereastra din figura 7. 
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Fig. 7. Fereastra de creare a documentului 

În fereastra prezentată în figura 7 se alege tipul documentului care poate fi: Procurarea activelor nemateriale; Procurarea mărfurilor; 

Extras Bancar; Decont de avans etc. 

Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, un agent economic este obligat să prezinte diferite dări de seamă, declaraţii şi ra-

poarte diferitor organe de control. Sistemul automatizat 1C oferă posibilitatea de a crea automat aceste rapoarte care sînt lunare, trimestriale 

şi anuale. Pentru a crea un raport în program 1C se foloseşte comanda Отчеты care deschide fereastra din figura 8. 

 
Fig. 8. Fereastra de creare a rapoartelor 

În fereastra prezentată în figura 8 se alege tipul raportului care poate fi: Declaraţie cu privire la plata taxei pentru amenajarea teritoriului; 

Declaraţie cu privire la plata taxei pentru amplasarea obiectelor comerciale şi de prestare a serviciilor; Raport financiar; Declaraţie pe venit etc. 

La selectarea unui tip de raport la ecran apare fereastra din figura 9 prin care se alege perioada fiscală a raportului. 

 
Fig. 9. Ferestara de selectare a perioadei fiscale 

În fereastra prezentată în figura 9 se alege întreprinderea pentru care se creează raportul şi perioada fiscală şi la activarea butonului Ok 

la ecran apare fereastra raportului prezentată în figura 10. 

 
Fig. 10. Ferestara raportului 
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În fereastra prezentată în figura 10 se indică parametrii raportului cum ar fi unitatea de măsură monetară, precizia, data prezentării 

raportului. Raportul prezentat poate fi tipărit şi transmis organelor de control competente în termenul stabilit de lege. 

Concluzie: 

Sistemul informatic 1C asigură evidenţa financiar-contabilă a întreprinderii şi cunoaşterea acestui soft denotă formarea specialistului în 

domeniul contabilităţii. Soft-ul 1C şi contabil competent ar putea înlocui cîţiva contabili, deoarece majoritatea funcţiilor contabilului le 

realizează acest sistem informatic 1C. 
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 Rezumat: Societarea modernă informaţională are nevoie de specialişti care sînt capabili nu doar să aplice cunoştinţele căpătate ca rezultat al educaţiei 
sale, dar şi să dobîndească cunoştinţele necesare pentru a rezolva probleme în mod independent şi să descopere diferite căi pentru a le rezolva în mod 

raţional. Este necesar ca procesul de formare profesională în instituţiile de învăţămînt superior să fie orientat spre formarea abilităţilor profesionale.  

Cuvinte-cheie: Societatea modernă informaţională, cunoştinţe, abilităţi profesionale, progresul tehnic, specialişti, tehnologii informaţionale. 
 

Abstract: Modern information society needs graduates who are able not only to apply the knowledge gained as a result of education but to acquire the 

necessary knowledge to solve problems independently and to discover different ways of solving their rational. It is necessary that the training process in the 

institutions of higher education to be oriented to professional skills training. 
Key-words: Modern informational society, knowledg, professional skills, technical progress, specialists, informational technologies. 

 

Progresul tehnologic rapid şi cerinţele pieţei de muncă implică necesitatea formării unor specialişti de o generaţie nouă, care posedă cunoştinţe 

cu caracter aplicativ şi sînt capabili să se adapteze în mod adecvat la schimbările economice, tehnologice şi informaţionale ale lumii moderne. 

În acest context, este necesară pregătirea specialiştilor în aplicarea tehnicii de calcul prin dezvoltarea competenţelor de a căuta, a acu-

mula şi a înţelege informaţia, de a aplica tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale la prelucrarea ei, de a construi modelele virtuale ale 

obiectelor şi acţiunilor din lumea reală [2].  

Societatea informaţională modernă are nevoie de absolvenţi, care sînt capabili nu doar să aplice cunoştinţele acumulate în rezultatul pro-

cesului de studii, ci să dobîndească în mod independent cunoştinţele necesare pentru rezolvarea problemelor diverse şi să descopere modali-

tăţi de soluţionare raţională a acestora. 

Conform enunţurilor anterioare, se observă tendinţa cererii unor specialişti apţi să activeze la intersecţia diferitor domenii ale societăţii.  

Este actuală necesitatea cercetării problemei contradicţiilor dintre: cererea unor specialişti din domeniul tehnologiilor informaţionale şi 

incapacitatea majorităţii absolvenţilor de a satisface aşteptările societăţii moderne. 

Din aceste considerente, scopul procesului de instruire în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior îl constituie formarea competenţelor 

profesionale. Acestea, fiind axate prioritar pe capacitatea de a pune în aplicare, într-un context determinat, a unui ansamblu diversificat, dar 

coordonat de resurse, pentru tratarea reuşită a unei situaţii de problemă [3]. Astfel, va fi apreciat nu doar ceea ce ştie absolventul universitar, 

dar şi ceea ce poate. 

Principalele componente structurale ale competenţei profesionale a viitorilor specialişti în informatică sînt: 

 componenta psihologică: motivarea profesională şi realizarea motivării, autonomia în luarea deciziilor în situaţii nonstandard, stima de sine, 

auto-controlul, auto-reglementarea; 

 componenta de calificare: cunoştinţe profesionale, competenţe şi abilităţi; 

 componenta socială: comunicarea cu membrii echipei în cadrul activităţii profesionale. 

Procesul pedagogic de formare a competenţei profesionale este conceput ca o serie de situaţii educaţional-profesionale, care diferă după 

gradul şi natura activităţii studenţilor. Un rol important în formarea competenţelor profesionale îl reprezintă probleme didactice cu caracter 

euristic. Aceste probleme contribuie la formarea experienţei de aplicare a cunoştinţelor acumulate, a auto-exprimării în comunicare, a  flexi-

bilităţii emoţionale, a atitudinii comportamentale. Astfel, fiind realizată pregătirea studenţilor pentru activitatea viitoare cu clienţii şi lucrul la 

un proiect, în mod individual şi în grup. 

Avînd în vedere faptul că societatea contemporană înaintează cereri de specialişti dezvoltaţi multilateral, capabili să lucreze independent 

şi în echipă, în orice domeniu de activitate profesională, în cadrul cursului „Programare Java”, pentru lucrul individual al studenţilor la orele 

de laborator a fost planificată programarea soluţionării problemelor cu caracter aplicativ din domenii diferite ale societăţii.  

Formarea în domeniul programării se caracterizează printr-un şir de particularităţi:  

 necesitatea de aliniere continuă la schimbările extrem de rapide care au loc în domeniul informaticii şi tehnologiilor informaţionale; 

 elaborarea produselor program moderne presupune lucrul în echipă; 

 în condiţiile organizării învăţămîntului universitar pe cicluri, formarea specialistului presupune achiziţionarea unui fundament solid, 

care asigură dezvoltarea profesională şi face posibilă perfecţionarea pe parcursul întregii vieţi [1].  

Putem afirma că pentru a deveni un specialist competent, viitorul profesor de informatică trebuie să dezvolte următoarele competenţe: 

 de informare, care se manifestă, în principal, în activităţile referitor la structura şi conţinutul informaţiilor profesionale; 

 de comunicare, reprezentînd interacţiunea în cadrul procesului de soluţionare a unei probleme; 

 de management, care se manifestă prin dirijarea proceselor de proiectare, elaborare şi prezentare a unui proiect. 

Pregătirea profesorilor de informatică ar trebui să vizeze nu doar rezolvarea problemelor care apar la un moment dat în faţa unui profesor, 

dar, de asemenea, disponibilitatea de a rezolva problemele care pot apărea în viitor. Prin urmare, obiectivele, sarcinile, mijloacele, formele, 

instrumentele şi modalităţile de interacţiune cu studenţii trebuie să fie definite astfel încît să fie luate în consideraţie cele menţionate mai sus.  

O modalitate de realizare o reprezintă aplicarea modelului axat pe proiecte. Profesorul devine organizator şi, în acelaşi timp, un 

consultant în cadrul procesului de realizare a proiectului. 

Din punctul de vedere al studentului, proiectul reprezintă o oportunitate de a face ceva interesant de sine stătător sau în grup, aplicînd la 

maximum capacităţile proprii. Este o activitate care vizează rezolvarea unor probleme, formulate de către profesor sau studenţii înşişi, în 

formă de scopuri şi obiective. Ca urmare a acestor activităţi, studenţii devin pentru ei înşişi descoperitori. 
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