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INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL OFERIT 
1C: CONTABILITATE VERSIUNEA 8:3 

DESCRIERE GENERALĂ 
 
• Finalitate: 

 
 

• Destinația cursului: 
 
 
 
 

• Durata cursului: 
 
 

• Forma de organizare: 
 
 
 
 

• Locul de desfășurare a 
cursului: 
 

• Adresa: 

 
 
Certificat de absolvire a programului de perfecționare de scurtă durată 1C: 
Contabilitate versiunea 8.3 
 
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se 
perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică 
a contabilității, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și 
competențelor specifice 
 
Numărul de săptămâni - 3 săptămâni: 4ore/zi contact direct a câte 5 zile în 
săptămână 
 
Studiile se desfășura la zi/distanță:  
- contact direct – sincron,   
- studiul individual  asincron, 
- evaluarea prin teste. 
 
Instituția Publică Colegiul Agroindustrial din Rîșcani 
 
 
or. Rîșcani, str. Trandafirilor nr. 37 
Tel: 025628741, 025628701 
E-mail: colegiulriscani@gmail.com  

 

SCOPURILE EDUCAŢIONALE ŞI 
PROFESIONALE A 
PROGRAMULUI: 

Cursul are ca scop formarea competențelor de utilizare a programei 1C: 
Contabilitate 8.3, pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale, 
incluzând pregătirea obligatorie a rapoartelor (reglementate) la 
întreprindere. 
Obiectivele cursului: 
1. ajustarea ofertei de muncă în corespundere cu necesităţile pieţei 
muncii şi a standardelor aferente de calitate; 
2. automatizarea evidenței contabile ale unei entități, întru gestionarea 
eficientă a activității economico-financiare a acesteia; 
3. aplicarea competențelor obţinute în propria afacere; 
4. studiul algoritmului de înregistrare, redactare a documentelor primare, 
metodologia de creare a registrelor centralizatoare, modul de formare a 
rapoartelor generale și reglementate în program, în vederea furnizării 
informației atât pentru utilizatorii interni, cât și pentru cei externi ai 
entității; 

  
REGULI DE EVALUARE: Evaluarea inițială vă consta dintr-un chestionar pentru analiza nevoilor de 

formare. 
Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul programului de formare, 
inclusiv prin metode de acțiune practică cu caracter interactiv.  
Evaluarea și certificarea finală se va realiza printr-un seminar de follow-up 
cu caracter practic, asistată la calculator ce va confirma atingerea 
obiectivelor cursului, urmată de certificare. 

 
Organul responsabil de 
monitorizare a programelor: 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova 
 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 
 

mailto:colegiulriscani@gmail.com
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PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Nr. Unități de conținut Total 
Contact 
direct 

Studiu 
individu

al 

Contact direct 
Forma de 
evaluare 

Numărul 
de credite Teorie 

Lucrări 
practice 

1.  
Iniţierea în programul 
«1С: Contabilitate 8.3» 

6 6 - 2 4 

Setarea 
programei 1С 

pentru 
evidenţă 

contabilă, 
completarea 
programei 1С 

cu date 
primare ale 

entității, 
introducerea 
în program a 
formulelor 
contabile. 

 

2.  
Metodologia 
introducerii informației 
primare în program 

6 6 - 2 4 

3.  
Întocmirea 
documentelor primare 

6 6 - 2 4 

4.  

Evidența activelor 
circulante de natura 
stocurilor de materiale, 
OMVSD și mărfuri. 

14 8 6 2 6 

5.  

Algoritmul de 
înregistrare în program 
a evidenței numerarului 
și a operațiilor cu 
titularii de avans 

14 8 6 2 6 

6.  
Mecanismul evidenței 
retribuirii muncii  

14 8 6 2 6 

7.  
 Evidența imobilizărilor 
corporale și necorporale  

14 8 6 2 6 

8.  
Evidența și închiderea 
anului  

14 8 6 2 6 

9.  Evaluarea finală  2 2 - - 2 

 
TOTAL  90 60 30 16 44  3 
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DESCRIEREA PROGRAMUL OFERIT 
 

Denumirea 
cursului 

1C: CONTABILITATE VERSIUNEA 8:3 

Forma de învățământ Tipul cursului Evaluare 

 Zi / la distanță 
Curs de perfecționare 

de scurtă durată 
Seminar de follow-up 

Numărul de 
credite 

Total ore Contact direct Lucrul individual 

3 90 60 30 

Competențe 
specifice 
acumulate 

La sfârșitul cursului beneficiarii acestuia vor fi competenți de a: 
 selecta tipologia programului “1C:Contabilitate 8.3” în conformitate cu genul de 

activitate al entității;  
 sistematiza modul de introducere a informației contabile în program; 
 cataloga diversitatea registrelor centralizatoare create în program; 
 perfecta documente contabile primare și centralizatoare;  
 întocmi situații financiare în baza datelor prezentate;  
 perfecta rapoarte reglementate în conformitate cu cerințele legislației în vigoare etc. 

 

Conținutul 
cursului 

1. Iniţierea în programul «1С: Contabilitate 8.3» 

 Interfața softului;  

 Prezentarea generală a programului;  

 Planul de conturi de lucru;  

 Corelarea informației între Registre contabile, documente, nomenclatoare și 
rapoarte; 

 Introducerea datelor generale despre întreprindere. 
2. Metodologia introducerii informației primare în program 

 Constantele: clasificarea, modul de introducere și redactare;  

 Clasificatoarele: modul de completare și redactare; 

 Principiile generale ale evidenței contabile în 1C.; 

 Documentul ʺIntroducerea soldurilorʺ: modul de perfectare, redactare, contare, 
ștergere. 

3. Întocmirea documentelor primare: 

 Definirea și clasificarea documentelor primare;  

 Etapele întocmirii documentelor primare, vizualizarea, copierea, ștergerea şi 
reîntoarcerea documentului. 

4. Evidența activelor circulante de natura stocurilor de materiale, OMVSD și mărfuri. 

 Mecanismul de înregistrare a intrării stocurilor în baza documentelor primare;  

 Operații și formule contabile ale acestora; 

 Perfectarea facturilor fiscale, facturilor de intrare, actelor de achiziție în program;  

 Algoritmul de perfectare a documentelor de ieșire a stocurilor;  

 Crearea Registrului de procurare și Registrului de livrare ale entității. 
5. Algoritmul de înregistrare în program a evidenței numerarului și a operațiilor cu 

titularii de avans: 

 Operații și formule contabile a acestora;  

 Întocmirea deconturilor de avans; 

 Perfectarea documentelor de casă; 

 Întocmirea și completarea documentelor bancare. 
6. Mecanismul evidenței retribuirii muncii:  

 Calcularea salariilor, achitarea salariilor; 
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 Perfectare a documentelor aferente evidenței, calculului și achitării retribuirii 
muncii; 

 Operații și formule contabile a acestora; 

 Reflectarea în declarația IPC 18 a sumelor impozitului pe venit reținute, CAS, PAM; 

 ʺCalcularea concediului medicalʺ și ʺCalcularea concediilorʺ. 
7. Evidența imobilizărilor corporale și necorporale  

 Perfectarea documentelor aferente operațiunilor de intrare și ieșire a imobilizărilor 
corporale și necorporale;  

 Calculul amortizării activelor;  

 Perfectarea documentelor aferente operațiunilor de intrare și dare în exploatare a 
mijloacelor fixe ale entității. 

8. Evidența și închiderea anului: 

 Rapoarte şi Dări de Seamă standarde;  

 Evidența analitică și sintetică a conturilor de venituri și cheltuieli;  

 Întocmirea formulelor contabile privind ”închiderea” anului; 

 Analiza informațiilor și corectarea erorilor; 

 Întocmirea situațiilor financiare. 
9. Evaluarea finală 

 

Literatura 
recomandată 

1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 1-6/22 din 05.01.2018 

2. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2014, nr. 27-34/61 din 07.02.2014  

3. Standardele Naţionale de Contabilitate (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 
06.08.2013). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 233- 237/1534 din 
22.10.2013 și nr. 177-181/1224 din 16.08.2013  

4. Planul general de conturi contabile (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 
06.08.2013). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 233- 237/1534 din 
22.10.2013 și nr. 177-181/1224 din 16.08.2013 

5. Ordinul Nr. 48 din 12-03-2019 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul 
ministrului finanțelor nr.118/2013; 

6. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 63 din 12.05.2020 privind modificarea și 
completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor 
metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, 
aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. 

7. 1C: Contabilitate 8. Configurația ”Contabilitatea pentru Moldova”.Ediția 3.0. Ghid 
pentru contabilitate. ediția a 2-a. - Firma 1C-2018 

8. 1C: Enterprise 8. Configuraţia „Contabilitatea pentru Moldova”, redacţia 1.1. 
Instrucţiune privind ţinerea evidenţei. - Firma 1C- 2011, 204 p. 

9. ABRAMOV V., 1C: Enterprise 8. Configurația Contabilitatea pentru Moldova redacția 
1.1. Instrucțiune privind ținerea evidenței. Chișinău, 2015 

10. SAVCIUC C. Ghid metodic pentru desfășurarea lecțiilor de laborator la TIC. Chișinău, 
2017. 

11. И. Бандуля, Ю. Павлов, Реальная автоматизация малого бизнеса.1С:Управление 
нашей фирмой, Москва, 2020 

12. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева, 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие 
разработчика. Примеры и типовые приемы. Москва, 2013 

13. www.contabilsef.md 
14. www.acap.md 

Forma de 
evaluare 

se va realiza printr-un seminar de follow-up cu caracter practic, asistată la calculator ce va 
confirma atingerea obiectivelor cursului, urmată de certificare 

 


