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Convenţii: 
 
 

 atrage atenţia asupra noţiunilor importante; 
 
 

 
 

 
 însoţeşte aplicaţiile rezolvate; 

 
 
 

 

 
 însoţeşte testele de autoevaluare, specificând şi timpul estimativ de 

rezolvare; 
 
 
 

 

 
 însoţeşte temele de control care trebuie rezolvate şi predate tutorilor de 

disciplină la termenele stabilite în calendarul disciplinei. 
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INTRODUCERE 
 
 
 
 
 
Prezenta apariţie editorială se doreşte a fi utilă atât studenţilor de la facultăţile cu 

profil economic, cât şi tuturor celor interesaţi să cunoască aspectele practice din domeniul 
contabilităţii utilizând calculatorul. 

Scopul acestei cărţi îl constituie însuşirea conceptelor specifice programului ASSCON 
de către studenţi şi formarea de specialişti, precum şi sprijinirea profesioniştilor în domeniu. 

Lucrarea, care este structurată în două teme, ţine seama de reglementările în vigoare 
până în luna decembrie 2006 cu privire la regulile contabile şi fiscale din ţara noastră şi are 
caracterul unui îndrumar destinat tuturor celor interesaţi de domeniul fascinant al 
contabilităţii. 

Considerăm că această apariţie editorială constituie un aport pentru o bună pregătire 
teoretică şi practică şi va fi primită cu interes de către studenţii din învăţământul economic 
superior pentru care aspectele practice vor avea un aport major la locul de muncă. 

 
Autorul, 
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TEMA 1 

PROGRAMUL ASSCON: 

PREZENTARE GENERALĂ. SEGMENTE. FUNCŢII 

 

 CONŢINUT: 

1. Prezentare generală 

2. Segmentele şi funcţiile programului 

 

 Rezumat: În această temă se prezintă programul informatic contabil 

Asscon, segmentele şi funcţiile acestuia.  

 
 

 Obiective: În urma parcurgerii acestei teme veţi fi capabili: 

 să vă însuşiţi şi să stăpâniţi noţiunile privind segmentele şi funcţiile 

programului Asscon; 

 să vă familiarizaţi cu programul Asscon. 

 

 

1. Prezentare generală 
 
 Produsul ASSCON este un program de contabilitate, integrat, proiectat 

să-şi creeze contabilitatea (note contabile, jurnale, cartea mare, balanţe, bilanţ) din 

documentele primare. 

Prezentare
 Implicit, programul creează înregistrări din toate segmentele: cumpărări, 

vânzări, salarii, mijloace fixe, stocuri, etc. 

 Se poate opta ca pentru anumite segmente programul să creeze înregistrări 

iar pentru altele utilizatorul să le introducă manual. De exemplu, se poate opta ca 

programul să creeze înregistrări din toate segmentele cu excepţia segmentului 

SALARII, pentru acesta din urmă fiind posibilă  introducerea înregistrărilor 

manual. Utilizatorul poate avea această opţiune pentru oricare dintre segmente. 

Implicit se realizează şi următoarele operaţiuni:  

Operaţiuni 5 
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♦ închiderea conturilor de TVA; 

♦ descărcarea valorică a gestiunilor de mărfuri cu amănuntul (inclusiv 

calculul coeficientului de adaos); 

♦ descărcarea gestiunilor de mărfuri fără adaos (unde evidenţa se ţine 

doar la preţ de intrare); 

♦ calculul impozitului pe profit/impozitului pe venitul 

microîntreprinderilor; 

♦ închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. 

 NOTĂ: Utilizatorul poate să corecteze înregistrările create de program 

prin articole contabile întocmite manual şi introduse în DATE-ÎNREGISTRĂRI. 

 

2. Segmentele şi funcţiile programului  
 

 Programul cuprinde următoarele segmente:  
Segmente 

1. CUMPĂRĂRI; 

2. VÂNZĂRI; 

3. DECONTUL DE TVA; 

4. REGISTRUL DE CASĂ; 

5. JURNALUL DE BANCĂ; 

6. FURNIZORI – DATORII; 

7. CLIENŢI – CREANŢE; 

8. MIJLOACE  FIXE; 

9. STOCURI; 

10. OBIECTE DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ; 

11. SALARII – PERSONAL; 

12. DEBITORI-CREDITORI SALARIAŢI; 

13. PRODUCŢIE; 

14. AVANSURI SPRE DECONTARE; 

15. DISTRIBUŢIE; 

16. TRANSPORTURI; 

17. AMBALAJE; 

18. CUSTODII; 

19. CONTURI IN AFARA BILANŢULUI; 

20. PROFITUL PE ACTIVITĂŢI. 

 În principal, funcţiile fiecărui segment integrat al programului constau în: 
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 1. CUMPĂRĂRI: 

● evidenţa tuturor cumpărărilor pe conturi şi gestiuni cu calculul 

fondurilor speciale; 

● editarea recepţiilor; 

● centralizatoare valorice pe conturi sau gestiuni; 

● jurnalul de cumpărări (TVA); 

● clasamentul cumpărărilor pe furnizori. 

 

 2. VÂNZĂRI: 

● evidenţa tuturor vânzărilor pe conturi şi gestiuni; 

● editarea facturilor şi avizelor cu posibilitatea acordării 

disconturilor; 

● centralizatoare valorice pe conturi sau gestiuni; 

● jurnalul de vânzări (TVA) 

● clasamentul vânzărilor pe clienţi. 

 

 3. DECONTUL DE TVA: 

● se obţine decontul de TVA în urma execuţiei jurnalelor de 

cumpărări şi vânzări. 

 

 4. REGISTRUL DE CASĂ: 

● registrul de casă  în lei pe societate; 

● registre de casă în  lei pe filialele societăţii cu posibilitate de 

consolidare pe societate; 

● registre de casă  în valute cu calculul diferenţelor de curs 

valutar. 

 

 5. JURNALUL DE BANCĂ: 

● jurnalul de bancă în lei se ţine pe conturi de disponibil 

deschise la diverse bănci; 

● jurnalul de bancă în valută se ţine pe feluri de valute şi bănci 

cu calculul diferenţelor de curs valutar. 

 6. FURNIZORI – DATORII: 

● evidenţa analitică a conturilor de datorii din clasa 4:  furnizori, 

creditori, avansuri primite de la clienţi; 
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● evidenţa analitică pe avize a contului 408 „Furnizori - facturi 

nesosite”; 

● istoric pentru datorii (periodic, documentele plătite integral la 

o anumită dată se pot trece într-un istoric de unde pot fi 

consultate ulterior; 

● balanţa analitică în lei şi în valută; 

● liste de furnizori; 

● situaţia datoriilor restante la 30, 90, 180, 360 zile; 

● scadenţar (situaţia datoriilor pe scadente cu posibilitate de 

calcul a penalităţilor); 

● situaţia datoriilor reciproce (dacă o firmă este şi furnizor şi 

client); 

● fişa furnizorului; 

● evidenţa efectelor comerciale (cecuri, bilete la ordin). 

 NOTĂ: Situaţiile se pot obţine în diverse combinaţii de elemente, numai 

pentru un element sau toate, pe orice perioadă dorită. 

 

 7. CLIENŢI – CREANŢE: 

● evidenţa analitică a conturilor de creanţe din clasa 4:  clienţi, 

debitori, avansuri acordate furnizorilor; 

● istoric pentru creanţe (periodic, documentele achitate integral 

la o anumită dată se pot trece într-un istoric de unde pot fi 

consultate ulterior; 

● preluarea automată a reţinerilor din salarii pentru salariaţii care 

au devenit clienţi şi li se reţin sumele pe stat; 

● balanţa analitică în lei şi în valută; 

● liste de clienţi; 

● situaţia creanţelor restante la 30, 90, 180, 360 zile; 

● scadenţar (situaţia creanţelor pe scadente cu posibilitate de 

calcul a penalităţilor); 

● fişa clientului; 

● situaţia compensărilor datorii-creanţe (pe documente de 

compensare); 

● evidenţa efectelor comerciale (cecuri, bilete la ordin). 

 NOTĂ: Situaţiile se pot obţine în diverse combinaţii de elemente, numai 
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pentru un element sau toate, pe orice perioadă dorită. 

 

 8. MIJLOACE  FIXE: 

● evidenţa mijloacelor fixe pe categorii, secţii, tipuri, activităţi, 

structură de parc, şoferi şi numere de circulaţie, 

amortizate/neamortizate; 

● calculul şi evidenţa amortizărilor cu posibilităţi de exceptare; 

● trecere automată în categoria mijloacelor fixe de natura 

obiectelor de inventar în funcţie de  modificările legislaţiei; 

● balanţa mijloacelor fixe; 

● liste cu intrări/ieşiri; 

● situaţii cu mijloace fixe; 

● lista mijloacelor de transport pe structură de parc; 

● liste de inventar. 

 NOTĂ: Sortarea în liste poate fi după denumire mijloc fix sau după număr 

de inventar. 

 

 9. STOCURI: 

● evidenţa stocurilor (materii prime, materiale, obiecte de 

inventar în depozit, produse finite, mărfuri, ambalaje, alte 

valori); 

● transfer între gestiuni; 

● trecere materii prime, materiale, produse finite în mărfuri; 

● trecere mărfuri în materiale dacă se schimbă destinaţia: 

vânzare -> consum; 

● reevaluări materii prime, materiale, produse finite, mărfuri 

recepţionate doar la preţ de achiziţie; 

● modificarea preţului de vânzare (cu adaos)  la mărfuri; 

● transfer de mărfuri între gestiuni cu amănuntul cu posibilitate 

de schimbare a preţului de vânzare în momentul transferului; 

● consumuri pe: 

  -  activităţi; 

  -  mijloace de transport; 

                        -  secţii; 

  -  obiecte: 
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   - utilaje; 

   - lucrări sau comenzi şi lucrări; 

   - produse finite sau comenzi şi produse finite. 

● editare avize normale şi speciale (băuturi alcoolice/tutun); 

● editare recepţii pentru gestiunea primitoare; 

● liste de intrări/ieşiri; 

● liste pentru toate operaţiunile arătate mai sus: transferuri, 

treceri în mărfuri şi invers, reevaluări, modificări de preţ; 

● liste de consumuri în funcţie de înregistrarea lor: pe gestiuni, 

activităţi, comenzi, secţii, obiecte, cu posibilitate de 

combinare; 

● listă de stocuri curente sau la orice dată anterioară; 

● balanţa stocurilor (ultima lună sau orice lună anterioară); 

● situaţii cu produse finite; 

● situaţia stocurilor fără mişcare la orice dată, cu specificarea 

unui număr variabil de zile fără mişcare şi evidenţierea nr. de 

zile fără mişcare pentru fiecare reper în parte; 

● situaţii de vânzări de repere pe clienţi; 

● situaţii de cumpărări de repere pe furnizori; 

● situaţie statistică cu istoricul preţului de cumpărare pe repere 

şi furnizori; 

● liste de inventar; 

● fişa de magazie pe denumire sau pe denumire şi preţ; 

● liste de oferte. 

 NOTĂ: Evidenţa stocurilor se ţine pe denumire şi cod fiind posibilă 

căutarea mixtă. Totodată, se pot crea grupe de repere, se poate memora preţul în 

valută în vederea facturării ulterioare, toate listele se pot obţine în orice 

combinaţie de elemente: gestiune, cont, grupă, reper, perioadă, furnizor sau client, 

pe repere sau pe documente. În plus, pentru intrările din import se calculează 

automat preţul unitar în lei pornind de la preţurile în valută şi incluzând toate 

cheltuielile de achiziţie: taxe vamale, comisioane,  transport, etc. 

 

 10. OBIECTE DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ: 

● evidenţa obiectelor de inventar trecute în folosinţă, pe secţii şi 

persoane; 
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● evidenţa echipamentului de lucru după normă; 

● balanţa obiectelor de inventar. 

 11. PERSONAL ŞI SALARII: 

● calcul salarii şi evidenţa datelor de salarizare; 

● calcul certificate medicale; 

● calcul cereri pentru concedii de odihnă şi prime de vacanţă cu 

memorarea avansurilor CO şi prime CO; 

● avansuri chenzinale, avansuri de prime, avansuri CAS,  alte 

avansuri; 

● calcul şi evidentă reţineri pentru terţi; 

● evidenţă de personal; 

● calcul taxă poştală şi includere în reţineri pentru reţinerile 

trimise cu mandat; 

● state pentru salariaţi şi colaboratori; 

● centralizatoare salarii pe secţii, grupe de muncă, structură de 

personal; 

● liste de avans chenzinal, avans CO, avans prime, liste de plată, 

liste de carduri; 

● situaţii cu certificate medicale şi centralizatoare; 

● situaţii cu reţineri pe tipuri de reţineri şi beneficiari de reţineri; 

● fluturaşi; 

● borderou de pensii alimentare; 

● diverse situaţii de personal; 

● situaţii militare pe grade sau contingente; 

● fişa de evidenţă a salariatului; 

● declaraţii, dischete; 

● fişe fiscale. 

 

 12. DEBITORI ŞI CREDITORI SALARIAŢI: 

● evidenţa debitorilor şi creditorilor proveniţi din salariaţii 

societăţii: garanţii, imputaţii, etc. 

 NOTĂ: Evidenţa este sub formă de balanţă analitică şi se actualizează 

automat cu sumele operate în Registrul de casă, Jurnalul de bancă şi Salarii. 

 

 13. PRODUCŢIE: 

 11 
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● nomenclatorul de produse/lucrări/utilaje se construieşte de 

utilizator în funcţie de specificul activităţii; 

● reţetar; 

● stabilirea necesarului de materiale de aprovizionat în funcţie 

de comenzile primite; 

● evidenţa producţiei zilnice prin raportul de producţie; 

● evidenţa producţiei se poate ţine în două variante: 

- varianta industrială în care la introducerea 

consumurilor se poate preciza produsul sau lucrarea 

pentru care se consumă şi are ca efect determinarea 

preţului unitar pe produs rezultat din consumurile 

materiale; 

- varianta cu reţetar folosită în toate cazurile unde este 

posibilă stabilirea unui reţetar pe produs sau lucrare. 

După introducerea produselor obţinute într-o 

perioadă,  pe baza reţetarului valabil pe perioada 

respectivă se determină consumurile aferente. 

 

 14. AVANSURI SPRE DECONTARE: 

● evidenţa analitică a avansurilor spre decontare acordate  şi a 

sumelor decontate ulterior la nivel de document,  pe persoane. 

  

15. DISTRIBUŢIE: 

● evidenţa vânzărilor şi a sumelor încasate pe agenţi distribuitori 

şi clienţi; 

● situaţii statistice cu  repere sau grupe de repere vândute pe 

agenţi şi zone; 

● situaţii de penalităţi sau bonus pentru agenţi în vederea 

salarizării acestora. 

 

 16. TRANSPORTURI: 

● pentru activitatea de transport este necesară crearea 

următoarelor nomenclatoare: 

- nomenclator de autovehicule şi utilaje; 

- nomenclator de tarife pe tipuri de autovehicule şi 
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utilaje; 

- nomenclator de trasee cu tarife. 

● prin prelucrarea foilor de parcurs se realizează evidenţa 

prestărilor de servicii pe beneficiari, coloane, autovehicule şi 

utilaje prin următoarele situaţii: 

- borderouri pe beneficiari; 

- situaţii pe autovehicule; 

- centralizator borderouri; 

- situaţii de prestări cu utilaje; 

- situaţia realizărilor pe autovehicule; 

- situaţii pe coloane şi formaţii; 

- borderouri pe beneficiari şi trasee; 

- procese verbale; 

- fişa şoferului; 

- situaţia veniturilor, cheltuielilor şi profitului pe 

autovehicule şi utilaje 

 

 17. AMBALAJE:    

● evidenţa circulaţiei ambalajelor în regim de restituire şi 

întocmirea procesului verbal de custodie. 

 

 

 18. CUSTODII: 

● evidenţa mărfurilor primite în custodie care fac obiectul 

conturilor în afara bilanţului; 

● evidenţa se realizează pe furnizori şi are în vedere intrările, 

ieşirile şi stocul. 

 

 19. CONTURI IN AFARA BILANŢULUI: 

● balanţa conturilor din clasa 8; 

● pentru obiectele de inventar trecute în folosinţă actualizarea se 

face automat. 

  

20. PROFITUL PE ACTIVITĂŢI: 

● se poate crea un nomenclator de activităţi şi prin introducerea 
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codului activităţilor în salarii, mijloace fixe, consumuri, alte 

conturi de cheltuieli şi venituri, se obţine situaţia cheltuielilor, 

veniturilor şi profitului pe activităţi în lună şi cumulat. 

 

 
Important 

 NOTĂ: Programul fiind integrat, documentul primar se introduce o 

singură dată. De exemplu, în momentul introducerii unei chitanţe în registrul de 

casă sau a unui ordin de plată în jurnalul de bancă care se referă la plata unui 

furnizor sau încasarea unui client, se accesează  furnizorul sau clientul respectiv 

pentru selecţia facturilor plătite cu documentul respectiv. 

 În momentul introducerii unei facturi de la furnizor, se actualizează 

stocurile, se poate edita recepţia, se actualizează furnizorii, se actualizează 

registrul de casă dacă se introduce şi chitanţa de plată cu numerar care însoţeşte 

factura. 

 La execuţia opţiunii CALCUL GENERAL programul parcurge datele 

existente şi creează articolele contabile şi situaţiile contabile: jurnal cartea 

mare,  cartea mare, balanţe, bilanţ. 

 

 
Facilităţi 

 Alte facilităţi: 

● editarea ordinelor de plată de trezorerie pe imprimante 

matriciale; 

● interfaţă cu casa de marcat OPTIMA; 

● numărul societăţilor pentru care se poate ţine contabilitatea 

este nelimitat; 

● datele sunt organizate în entităţi lunare, astfel  încât la un  

moment dat se lucrează cu datele unei singure luni, fapt ce 

conduce la creşterea vitezei de lucru şi exclude apariţia 

erorilor în ce priveşte data documentelor; 

● trecerea de la o lună la alta sau de la un an la altul este 

gestionată de program fără alte manevre; 

● datele rămân în calculator pe timp nelimitat, dar utilizatorul 

poate decide eliminarea datelor mai vechi de o anumită dată 

calendaristică; 

● preluarea în luna următoare a unor date care se repetă sau 

generarea altora în funcţie de anumiţi parametri (de exemplu 

în salarii, timpul lucrat este introdus automat conform 
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calendarului stabilit anterior  de către utilizator); 

● programul execută calcule, după care, în majoritatea cazurilor 

lasă utilizatorului posibilitatea modificării  rezultatelor; 

● asistenţă la datele obligatorii (dacă acestea nu se completează 

sau se completează eronat, utilizatorul este obligat să le 

furnizeze conform mesajelor); 

● informaţii referitoare la poziţia cursorului în machetele de 

culegere date (prin apăsarea tastei F1 se dau informaţii despre 

ce anume trebuie introdus în poziţia cursorului); 

● orice listă are dublă ieşire: pe ecran şi fişier sau la imprimantă; 

numele fişierului listing este afişat pe ecran şi se găseşte în 

ASSCON\ZLISTE; 

● posibilitatea utilizatorului de actualizare a unor date cu 

frecvenţă de schimbare ridicată: grile de impozit, diverse 

procente şi sume; 

● mesaje afişate pe ecran care au valabilitate în macheta curentă; 

● setări şi configurări în funcţie de specificul societăţii; 

● stabilirea unor valori ca implicite; 

● lucrează în reţea; 

● sistem de parole: pe intrarea în program, parolă de 

administrator,  parole pe segmente din program.  

 
 

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 1 

Timp estimativ: 15 
minute 

 
1. Prezentaţi programul Asscon. (2 puncte) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Care sunt segmentele programului Asscon? (3 puncte) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
3. Ce rol are opţiunea „Calcul general”? (1 punct) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Programul Asscon este un program integrat. Ce semnifică acest fapt? (3 punct) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 16 
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TEMA 2 

UTILIZAREA PROGRAMULUI ASSCON 

 

 

 CONŢINUT: 

1. Date generale privind meniurile programului Asscon 

2. Meniul DATE 

3. Meniul VIZUALIZĂRI 

4. Meniul LISTE 

5. Meniul DIVERSE 

 

 Rezumat: În această temă sunt prezentate meniurile programului Asscon: 

Date, Vizualizări, Liste şi Diverse. 

 

 

 Obiective: În urma parcurgerii acestei teme veţi fi capabili: 

 să stăpâniţi modalitatea de introducere a documentelor primare cu ajutorul 

meniului Date; 

 să vă familiarizaţi cu posibilităţile de prelucrare şi vizualizare a 

programului Asscon prin meniurile: Vizualizări şi Liste; 

 să cunoaşteţi posibilităţile de setare ale programului prin meniul Diverse. 

  

1. Date generale privind meniurile programului Asscon 

 

Submeniuri

 Programul are un meniu principal alcătuit din cinci submeniuri (fig. 2.1.): 

DATE 

VIZUALIZĂRI 

LISTE 

DIVERSE 

IEŞIRE 
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Fig.1. Meniurile principale ale programului ASSCON 

 

Deplasarea de la un submeniu la altul se face pe orizontală cu săgeţile ← , 

→ sau cu mouse.  
Deplasare  Fiecare submeniu conţine  câte o listă de opţiuni desfăşurată vertical. 

Deplasarea în cadrul unei liste de opţiuni se face cu săgeţile  ↑, ↓  , prin tastarea 

literei de culoare intensă (roşie) sau cu mouse. 

  Descrierea opţiunilor unui submeniu se va face în ordinea apariţiei 

acestora pe ecran, introducerea datelor putându-se face în orice ordine.      

 

2. Meniul DATE 

 

 Meniul DATE conţine următoarele opţiuni (fig. 2.):  
Opţiuni 

 Alegere societate/lună; 

 Cumpărări; 

 Vânzări; 

 Registru de casă; 

 Jurnal de bancă; 

 Furnizori-datorii; 

 Clienţi-creanţe; 

 Imobilizări; 
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 Stocuri; 

 Obiecte de inventar în folosinţă; 

 Salarii-personal; 

 Debitori-creditori salariaţi; 

 Producţie; 

 Alte operaţiuni; 

 Înregistrări manuale; 

 Sume – balanţa la implementare; 

 Creare/actualizare societăţi. 

 
Fig. 2. Meniul DATE 
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A. Opţiunea „Creare/actualizare societăţi” 

 

 Deşi apare ultima, opţiunea Creare/actualizare societăţi din submeniul 

DATE, prin care se creează o societate nouă, trebuie executată prima.  

 
Atenţie 

 Atenţie! Când sunteţi într-o machetă de culegere date, citiţi indicaţiile 

afişate în partea de jos a ecranului şi nu uitaţi să apăsaţi tasta F1 pentru a obţine 

informaţii despre ce anume trebuie introdus în poziţia cursorului. Coloanele de 

date afişate sunt  îngustate cu scopul de a încape mai multe coloane utile pe 

ecran. Atunci când trebuie introduse numere  mari, coloana poate fi mărită prin 

tragere cu mouse-ul de marginea dreaptă sau prin apăsarea săgeţii stânga ←  

până când cursorul ajunge lângă marginea stângă. 

 Cu ajutorul opţiunii Creare/actualizare societăţi se creează o societate 

nouă sau se modifică datele la societăţile existente. După selectarea opţiunii, se 

tastează F5 şi se introduc datele necesare (fig. 3.): 

 Denumire - conţine denumirea societăţii în clar şi va apare ca  antet pe 

toate listele. 

 Cod - este recomandabil să conţină primele 3 caractere din denumirea 

societăţii: EVR pentru S.C. EVRIKA SRL. În acest caz programul va crea în 

directorul ASSCON un subdirector numit EVR care va conţine fişierele 

permanente pentru această societate, iar în subdirectorul ZISTORIC va crea alte 

subdirectoare numite tot EVR care vor conţine datele temporare lunare. 
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Fig. 3. Opţiunea Creare/actualizare societăţi 

 

 Aall - este recomandabil să conţină anul şi luna pentru primele date ce 

urmează să fie introduse. Dacă primele date vor fi pentru luna octombrie 2004 se 

va tasta 0410. 

 Plătitor TVA - trebuie să conţină DA pentru plătitorii de TVA şi NU 

pentru neplătitori.             

 Tip balanţă - trebuie să  conţină tipul balanţei: 

 SP  pentru balanţele în care sumele totale ale lunii curente 

devin sume precedente în luna următoare şi menţine soldul 

iniţial - tipul recomandat;  

 SI pentru balanţele în care se regăsesc tot timpul  anului 

soldurile iniţiale.              

 Comercial/bugetar - trebuie să conţină C pentru societăţile comerciale şi 

B pentru unităţile bugetare. In funcţie de acest semnal programul îşi alege planul 

de conturi. 

 Tip angajator - conţine 1 pentru persoane juridice şi 2 pentru persoane 

fizice 

 Restul datelor nu sunt obligatorii pentru crearea societăţii dar trebuie  

completate pentru editarea facturilor, declaraţiilor, ordinelor de plată de trezorerie, 

etc.   
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 Câmpurile Dec. TVA, Dec. CAS, Dec. săn, Dec.som, conţin numerele fixe 

date de diverse instituţii pentru declaraţiile respective. 

 După completarea în acest fel a datelor pentru o societate trebuie apăsată 

tasta ESC pentru ieşire, moment în care se creează fişierele necesare pentru 

societatea respectivă. Ulterior aceste date se pot modifica cu excepţia codului. Se 

poate, însă, elimina societatea creată apelând opţiunea ŞTERGERI SOCIETĂŢI 

din submeniul DIVERSE. 

 

B. Opţiunea „Alegere societate/luna” 

 

 
Utilitate 

 Această opţiune asigură alegerea societăţii şi lunii cu care se lucrează la un 

moment dat. 

 Societatea se alege prin selecţie cu tastele săgeţi ↑, ↓  iar luna, prin tastare 

în câmpul Aall a anului şi lunii dorite (pentru anul 2004 şi luna noiembrie se 

tastează 0411). 

 De fiecare dată când se alege o lună nouă, pentru care nu s-au mai introdus 

date anterior, se cere confirmare pentru crearea fişierelor pentru noua lună (fig. 

4.). Dacă se răspunde afirmativ se trece la crearea fişierelor pentru noua lună, 

asemănător ca la crearea unei societăţi noi. Alegerea societăţii şi a lunii rămâne 

valabilă pe toată sesiunea de lucru, până la o nouă alegere. 

 
          Fig. 4. Opţiunea Alegere societate/luna 
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C. Opţiunea „Cumpărări” 

 

 Cu ajutorul acestei opţiuni se introduc toate documentele de cumpărări: 

facturi, chitanţe, avize, bonuri, etc., primite de la alte societăţi, pentru orice tipuri 

de intrări: mijloace fixe, materii prime, materiale, obiecte de inventar, mărfuri, 

servicii, ordine de compensare, alte valori, etc. 

Utilitate 

 În funcţie de alegerea tipului intrării în macheta de lucru va apare contul 

debitor corespunzător: 212, 300, 301, 321, 371, 6, 532, la care se pot adăuga 

analitice după caz (fig. 4.). În continuare se poate preciza dacă factura conţine 

importuri, după care trebuie aleasă varianta de lucru. Dacă factura conţine prestări 

de servicii, sau dacă societatea nu este interesată de evidenţa cantitativă a 

stocurilor sau editarea recepţiilor, se poate alege varianta global-valoric, altfel, 

trebuie aleasă varianta cantitativ-valoric. 

 
Fig. 4. Opţiunea Cumpărări 

 

 Dacă se alege varianta cantitativ-valoric, înseamnă că se lucrează cu 

stocuri şi este necesar, mai întâi, crearea gestiunilor în STOCURI - 

NOMENCLATOR DE GESTIUNI (vedeţi explicaţia de la paragraful STOCURI). 
Atenţie 

 Se poate alege apoi gestiunea pentru a se lucra mai comod, doar cu 
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gestiunea respectivă din stocuri. 

 Tip_doc - trebuie să conţină prima literă din denumirea documentului: F 

pentru facturi, A pentru avize de expediţie, B pentru bonuri, O pentru ordine, sau 

SPAŢIU pentru ieşirea din macheta de cumpărări. Documentele la care tip_doc 

este O nu vor apare în Jurnalul pentru cumpărări. 

 Nir - la începutul fiecărei luni trebuie introdus următorul număr de „Notă 

de recepţie şi constatare de diferenţe” faţă de luna precedentă care se va 

incrementa în continuare.  

 Cont creditor - implicit, este simbolul contului “Furnizori” care poate fi 

modificat  în funcţie de natura contului de datorii. Dacă plata s-a făcut din avans 

spre decontare şi nu interesează evidenţa furnizorului respectiv, se poate introduce 

aici simbolul contului de avansuri spre decontare. Dacă tip_doc este A (avize), 

contul „Furnizori-facturi nesosite-408” va deveni implicit şi nu se va înregistra 

TVA deductibilă. Factura care va veni ulterior cu referire la avizele respective se 

va introduce pe tipul de intrare 0 - trecere din 408 în 401. 

 Furnizor - se pot tasta primele caractere din denumirea furnizorului, 

pentru a se deschide un nomenclator de firme din care poate fi selectat furnizorul 

dorit. Dacă furnizorul lipseşte din nomenclator, se poate adăuga. 

 În continuare,  se deschide fereastra pentru introducerea datelor (fig. 5.): 

 
Fig. 5. Fereastra „Cumpărări” – completare date generale 
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  1. Dacă se lucrează în varianta global-valoric este suficient să se 

introducă valoarea documentului primit şi valoarea recepţiei. Totuşi, dacă este 

vorba de mărfuri şi documentul primit conţine mai multe categorii 

(agroalimentare, alcool şi tutun, industriale) sau mărfuri cu procente diferite de 

TVA, este necesară introducerea valorilor separat pentru fiecare poziţie sau grupat 

pe categorii, ori procente de TVA. Este necesară separarea pe categorii pentru a se 

putea introduce în câmpul A semnalul în funcţie de care vor fi calculate fondurile 

speciale. 

Varianta 1 

 Dacă se introduce Valoarea fără TVA, se calculează TVA şi Valoarea cu 

TVA în funcţie de procentul de TVA propus  (%FAC) dar care poate fi modificat. 

 Dacă se introduce Valoarea cu TVA,  calculul este invers. 

 Cele două câmpuri %FAC şi %REC, care în anumite cazuri pot să nu 

coincidă, se referă la procentele de TVA din factură şi din recepţie. 

 La simbolul apărut în coloana Cont utilizatorul poate adăuga analiticul 

dorit. Dacă există mai multe gestiuni, este recomandabil, ca analiticul să conţină 

simbolul gestiunii. 

    Adăugarea poziţiei următoare din document, dacă este cazul, se face apăsând 

tasta ↓. Ştergerea unei poziţii se face apăsând tasta F8. 

 La ieşirea din fereastră, dacă valorile calculate de program nu coincid cu 

cele din document, ele pot fi ajustate astfel încât să fie egale cu cele din document. 

În acest caz, se răspunde “N” la întrebarea “Corect ?” şi cursorul se întoarce în 

fereastră. Se ajustează mai întâi Valoarea cu TVA şi apoi TVA-ul.  Ajustarea se 

poate face în  felul acesta la oricare din poziţiile documentului, sau se poate 

adăuga o nouă poziţie pe care pot fi introduse diferenţele. 

 În continuare, dacă factura este însoţită de o chitanţă de casă, se poate 

introduce suma de pe chitanţă (fig. 6.),  sumă ce va apare  în registrul de casă. 

Dacă se completează data scadenţei se pot obţine diferite situaţii scadenţare  
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Fig. 6. Fereastra „Cumpărări” – date chitanţă şi scadenţă 

  

2. Dacă se lucrează în varianta cantitativ-valoric, trebuie introdusă fiecare 

poziţie din documentul primit. Dar utilizatorul nu trebuie să tasteze de fiecare dată 

toate detaliile unui reper (denumire, preţ, cont, grupă, gestiune, u.m., alte 

semnale) pentru că acestea se găsesc în fişierul STOCURI şi pot fi preluate de 

acolo. Astfel, prin apăsarea tastei INSERT, se pot indica primele caractere din 

denumirea reperului sau codul, fiind deci posibilă căutarea mixtă. Dacă în factura 

furnizorului sunt procente de reducere a preţurilor, acordate de acesta, se poate 

apăsa tasta F11 care ajută la calculul preţului de cumpărare  redus. Reperul găsit 

este adus în fereastra facturii urmând ca utilizatorul să introducă doar cantitatea. 

Dacă reperul nu este găsit, toate elementele unui reper trebuie introduse în 

STOCURI apăsând tasta F5. Dacă un reper are mai multe preţuri, în STOCURI 

pot să existe atâtea poziţii pentru reperul respectiv, câte preţuri diferite are. 

 
Varianta 2 

 Dacă dintr-o factură se fac recepţii pentru mai multe gestiuni, atunci, se 

separă cantităţile pe mai multe poziţii corespunzător gestiunilor.  

 Pentru facturile cu importuri se pot introduce preţurile unitare în valută, 

prin apăsarea tastei F7 se pot adăuga alte elemente ce reprezintă costuri de 

achiziţie (taxe vamale, de transport, comisioane) şi care trebuie să intre în preţul 

 26 



Programe informatice contabile - Curs universitar ID 

reperului. După introducerea elementelor respective se calculează preţul unitar în 

lei. 

 NOTĂ: Cheia de identificare a reperului în fişierul STOCURI este 

denumire+gestiune+preţ de intrare fără TVA+preţ de vânzare cu TVA.  

 

D. Opţiunea „Vânzări” 

 

 Se introduc toate documentele de vânzări emise de societate: facturi, avize, 

bonuri (fig. 8.). Dacă se lucrează în varianta global-valoric, este suficient să se 

introducă valoarea documentului emis (cu sau fără TVA) (fig. 7.). 

 
Fig. 7. Fereastra „Vânzări” – date generale 
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Fig. 8. Fereastra „Vânzări” – completare sume 

 

 Dacă factura este însoţită de o chitanţă de casă, se poate introduce suma de 

pe chitanţă,  sumă ce va apare  în registrul de casă.    

 Dacă se lucrează în varianta cantitativ-valoric (dacă se doreşte editarea 

facturii este obligatorie această variantă), trebuie introdusă fiecare poziţie iar 

procedura este identică cu cea de la cumpărări. 

 La societăţile interesate de distribuţie se poate indica agentul care a vândut 

marfa de pe factură. Pentru aceasta trebuie creat în prealabil nomenclatorul 

agenţilor în VIZUALIZĂRI / NOMENCLATOARE. 

 Se recomandă prelucrarea documentelor în ordinea crescătoare a 

numărului de document întrucât programul ţine evidenţa numerelor separat pe 

tipuri de documente.   

 Pentru reperele la care se acordă reduceri de preţ, tasta F11 permite 

introducerea procentului de reducere. 
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E. Opţiunea „Registru de casă” 

 

 Se creează din CUMPĂRĂRI şi din VÂNZĂRI pentru documentele care au 

fost însoţite de chitanţe de casă. Se introduc direct în registrul de casă alte 

documente care reflectă încasări sau plăţi în numerar: depuneri şi ridicări din 

contul curent, avansuri spre decontare, ştate, monetare, chitanţe fiscale, plăţi 

furnizori, încasări clienţi, etc. (fig. 9.). 

  În  coloana Zi se introduce ziua datei operaţiunii. Se poate vizualiza toată 

data prin tragere cu mouse-ul de marginea coloanei. 
Mod 

completare 
 În coloana Dc se introduce prima literă din denumirea documentului: F 

pentru facturi, C pentru chitanţe, A pentru avize, B pentru bonuri, OP pentru 

ordine de plată, OD pentru ordine de deplasare. Documentele la care tip_doc este 

OD nu vor apare în Jurnalul pentru cumpărări. 
 

 
Fig. 9. Fereastra „Registru de casă” 

 

 În coloana Cont se introduce contul corespondent al contului Casa. Pentru 

operaţiunile dintre casă şi bancă sau dintre Casa în lei şi Casa în valută trebuie 

folosit contul de trecere 581 „Viramente interne”. În cazul vânzărilor de mărfuri, 
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contul 707 „Venituri din vânzări de mărfuri”, trebuie să aibă acelaşi analitic cu 

contul de mărfuri la care urmează să se efectueze descărcarea gestiunii (trebuie 

deci, respectată corespondenţa: 371A ←→ 707A). 

 În coloana Explicaţie se poate tasta o explicaţie oarecare sau, apăsând 

tasta F11 se preia denumirea contului corespondent din Planul de conturi. 

 Dacă se introduce o plată către un furnizor sau o încasare de la un client, în 

coloana Explicaţie trebuie introdusă denumirea furnizorului sau clientului prin 

tastarea primelor caractere din denumire. Dacă nu apare firma dorită, se apasă 

tasta F9 şi se selectează din nomenclatorul de firme furnizorul  sau clientul dorit. 

Plăţile sau încasările respective trebuie operate pe anumite facturi. Pentru aceasta, 

se apasă tasta F4, se selectează factura şi se apasă tasta F12. Dacă nu se găseşte 

nici o factură din care să se  scadă suma, înseamnă că s-a acordat (plăţi) sau s-a 

primit (încasări) un avans şi trebuie apăsată tasta F3 pentru înregistrarea avansului 

în clienţi sau furnizori. 

 Pentru documentele introduse direct în registrul de casă (încasări sau plăţi) 

care conţin TVA trebuie evidenţiat şi TVA-ul. Pentru aceasta, se completează 

coloana %TVA cu procentul de TVA corespunzător. TVA-ul rezultat din calcul 

poate fi modificat dacă nu coincide cu cel din documentul primar. 

 Coloana Sc conţine informaţii pentru Jurnalul de vânzări şi Decontul de 

TVA. Ea trebuie completată pentru încasările scutite de TVA. 

 Coloana T conţine informaţii pentru Jurnalul de cumpărări şi Decontul de 

TVA. Ea trebuie completată pentru plăţile efectuate pentru achiziţiile destinate 

operaţiunilor scutite de TVA. 

 Registrul de casă conţine şi două coloane informaţionale: 

 coloana D - dacă este plină arată că încasările sau plăţile respective au fost 

operate pe facturi în clienţi sau furnizori; 

 Coloana F arată provenienţa operaţiunii (cumpărări sau vânzări). 

 La intrarea/ieşirea din REGISTRUL DE CASĂ, soldul se calculează de la 

sine. Pentru a se obţine acelaşi efect pe timpul lucrului fără a fi necesară ieşirea 

din machetă, se apasă tasta F10. 

 De regulă pe ecran apar doar coloanele reprezentative pentru o machetă. 

Mergând spre dreapta apar şi alte coloane utile. Dimensiunea coloanelor este 

redusă cu scopul de a se vedea pe ecran cât mai multe. De multe ori pentru 

introducerea unor valori mari trebuie mărită dimensiunea unei coloane prin 

tragere cu mouse-ul de marginea din dreapta. 
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 ATENŢIE!  Ca rezultat al integrării, în registrul de casă apar şi alte 

operaţiuni efectuate în alte segmente (cumpărări, vânzări). Pot fi modificate sau 

şterse numai operaţiunile introduse direct în REGISTRU DE CASA, restul 

operaţiunilor care doar apar în RC, trebuie modificate sau şterse în segmentele în 

care au fost introduse iniţial. 

Atenţie 

 

F. Opţiunea „Jurnalul de bancă” 

 

 Cu ajutorul acestei opţiuni din meniul DATE se introduc extrase pentru 

toate conturile curente deschise la diferite bănci, în lei sau în valută, pe analitice 

distincte. 

 Contul prin care se derulează cele mai multe operaţiuni poate fi stabilit 

implicit în DIVERSE - CONTURI SPECIALE la poziţia 17. 

 Funcţionează identic cu Registrul de casă. 

 La jurnalul de bancă în valute, la sfârşitul lunii trebuie introdus cursul 

valutar din ultima zi a lunii pentru stabilirea diferenţelor de curs. Pentru aceasta, 

se apasă tasta F12 şi se introduce cursul. Diferenţa calculată (favorabilă cu plus şi 

nefavorabilă cu minus) trebuie adăugată în jurnal numai în lei (încasări sau plăţi). 

 

G. Opţiunea „Furnizori-datorii” 

 

    Se actualizează din CUMPĂRĂRI  cu facturile primite şi din REGISTRUL 

DE CASĂ şi JURNALUL DE BANCĂ cu plăţile efectuate către furnizori. 

 Direct în FURNIZORI-DATORII se introduc: 

Utilizare 
opţiune 

 1. soldurile iniţiale la implementare (F5). Dacă nu este posibilă preluarea 

soldurilor la nivel de document, acestea pot fi introduse şi pe total furnizor, însă 

trebuie completat fictiv numărul şi data documentului. Soldul documentului sau 

furnizorului se introduce în coloana Datorat. Furnizorul se preia din 

nomenclatorul de firme prin tastarea primelor caractere din denumire sau prin 

apăsarea tastei F9.   

 2. plăţi prin alte conturi decât prin casă sau bancă: avansuri spre decontare, 

cecuri,  ordine de compensare, etc.(F12).  

 3. Compensările între furnizori(datorii) - clienţi(creanţe), se introduc în 

DATE / ALTE OPERAŢIUNI / Compensări datorii-creanţe. 

 În situaţia în care sunt diferenţe între balanţa analitică a 
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furnizorilor(datoriilor) şi balanţa sintetică, prin apăsarea tastelor CTRL/V se pot 

depista erorile respective.   

    Fişierul FURNIZORI poate căpăta în timp dimensiuni foarte mari şi de 

aceea se impune periodic ştergerea facturilor achitate integral (F7) la un termen 

anterior şi trecerea lor intr-un fişier istoric.  

 NOTĂ: În FURNIZORI (DATORII) nu apar acele facturi introduse în 

CUMPĂRĂRI care au fost plătite integral cu chitanţă de casă în momentul 

introducerii. Dacă se doreşte apariţia tuturor documentelor, trebuie setată “DA” 

opţiunea DIVERSE / SETĂRI / 2 / rândul 22 (Datorii complete). 

 

H. Opţiunea „Clienţi-creanţe” 

 

    Se actualizează  din VÂNZĂRI cu facturile emise şi din REGISTRUL DE 

CASĂ şi JURNALUL DE BANCĂ cu încasările de la clienţi. Direct în CLIENŢI-

CREANŢE se introduc: 

 
Mod utilizare 

 1. soldurile iniţiale la implementare (F5). Dacă nu este posibilă preluarea 

soldurilor la nivel de document, acestea pot fi introduse şi pe total client, 

completând fictiv numărul şi data documentului. Soldul documentului sau 

clientului se introduce în coloana De încasat. Denumirea clientului se ia din 

nomenclatorul de firme  prin tastarea primelor caractere din denumire sau 

apăsarea tastei F9.  

 2. încasări prin alte conturi decât prin casă sau bancă: cecuri, ordine de 

compensare,  etc.(F12).  

Fişierul CLIENŢI poate căpăta în timp dimensiuni foarte mari şi de aceea se 

impune periodic ştergerea facturilor încasate integral (F7) la un anumit termen şi 

trecerea lor intr-un fişier istoric  

 3. Compensările între furnizori(datorii) - clienţi(creanţe), se introduc în 

DATE / ALTE OPERAŢIUNI / Compensări datorii-creanţe. 

 In situaţia în care sunt diferenţe între balanţa analitică a 

clienţilor(creanţelor) şi balanţa sintetică, prin apăsarea tastelor CTRL/V se pot 

depista erorile respective.   

 NOTĂ: În CLIENŢI (CREANŢE) nu apar acele facturi introduse în 

VÂNZĂRI care au fost încasate integral cu chitanţă de casă în momentul 

introducerii. Dacă se doreşte apariţia tuturor documentelor, trebuie setată “DA” 

opţiunea DIVERSE/ SETĂRI / 2 / rândul 23 (Creanţe complete). 
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I. Opţiunea „Mijloace fixe” 

 

 Se introduc date pentru evidenţa mijloacelor fixe.  

Mod 
completare 

 Data modificării conţine data ultimei modificări a valorii de inventar sau 

data ultimei modificări a duratei de serviciu normale şi se completează numai la 

mijloacele fixe la care au loc astfel de modificări. Dacă este completată, 

amortizarea lunară se calculează în funcţie de această dată. 

 Durata normală conţine durata de serviciu in număr de ani. 

 Amort anterioară fixă. În cazul modificării duratei de serviciu sau valorii 

de inventar (de pildă prin modernizări), Amort anterioară fixă se completează cu 

valoarea amortizată existentă la data respectivă (Data modificării). În acest caz se 

adună amortizarea cumulată la amortizarea anterioară fixă şi se trece 0 la 

amortizarea cumulată. În cazul unei reevaluări, amortizarea anterioară fixă se 

completează cu amortizarea actualizată  la data reevaluării (Data modificării) iar 

la Amortizarea cumulată se trece 0. Pentru diferenţa dintre amortizarea 

actualizată şi amortizarea existentă se va face articol contabil şi se va introduce în 

DATE / ÎNREGISTRĂRI.  

 Un mijloc fix poate fi exceptat de la amortizare în anumite luni prin 

completarea câmpului Excepţie cu orice caracter. 

 Dv. In cazul modificării duratei de serviciu normale, de regulă se impune 

calcularea duratei de serviciu rămase (Durata rămasă) în funcţie de care se va 

calcula amortizarea lunară în continuare. Pentru aceasta se completează Dv cu 

vechea durată de serviciu normală şi Durata normală cu noua durată după care se 

apasă tasta F11 pentru calcularea duratei de serviciu rămase. Deci, dacă Durata 

rămasă este completată, amortizarea lunară, în continuare, se va calcula în funcţie 

de această durată. 

 Amortizarea cumulată este amortizarea calculată de la Data intrării sau 

de la Data modificării dacă aceasta din urmă este completată. Amortizarea 

cumulată nu include Amortizarea anterioară fixă şi nici Amortizarea lunară care 

reprezintă amortizarea lunii curente (ultima lună). 

 Amortizarea totală este însumarea Amortizării anterioare fixe, 

Amortizării cumulate şi Amortizării lunare..  

 Am. grad neutilizare este informativă. 

 NOTĂ: In fiecare lună, înainte de execuţia opţiunii LISTE / CALCUL 
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GENERAL, se recomandă apăsarea tastei F10 pentru calculul amortizării lunare, 

amortismentului la zi, etc. 

 

J. Opţiunea „Stocuri” 

 

Prima operaţiune în lucrul cu stocuri trebuie să fie crearea gestiunilor în 

Nomenclatorul de gestiuni. În câmpul Ges se introduce codul(simbolul) gestiunii 

din caractere alfanumerice cât se poate de sugestiv. Câmpul Tip este tipul 

gestiunii şi prezintă importantă deosebită. Se completează cu R pentru gestiunile 

în care evidenţa se ţine numai la preţ de intrare fără TVA (cazul materiilor prime, 

materialelor, produselor finite) sau A pentru gestiunile de mărfuri cu amănuntul în 

care evidenţa se ţine şi la preţ de vânzare, deci cu adaos. De menţinut că şi în 

cazul gestiunilor de mărfuri din care ieşirile se fac numai cu documente (facturi, 

avize), evidenţa se poate ţine numai la preţ de intrare fără TVA (tipul R). In cazul 

gestiunilor de mărfuri cu amănuntul (tip A) preţul de vânzare poate fi stabilit 

numai cu adaos sau poate fi stabilit cu adaos şi TVA. Prezenta sau lipsa 

procentului de TVA în stocuri indică faptul că preţul de vânzare este cu TVA sau 

fără TVA. Câmpurile Denumire şi Gestionar sunt opţionale, dacă se completează 

apar pe documente. 

 
Important 

 Inventarul de la care se porneşte la un moment dat, trebuie introdus pe 

opţiunea Stocuri de pornire cu precizarea momentului de pornire. Momentul de 

pornire trebuie să fie sfârşitul unei luni adică, dacă se porneşte cu stocurile 

existente la 31 mai 1990 momentul de pornire este 05 1990.  După ce a fost 

precizat momentul de pornire, acesta se mai poate modifica numai în DIVERSE / 

SETĂRI / 2 / rândul 25. 

 

 Stocurile se actualizează din CUMPĂRĂRI cu intrările de pe recepţii şi din 

VÂNZĂRI cu ieşirile de pe facturi dacă se lucrează în varianta cantitativ-valoric. 

Direct, în STOCURI, se introduc:  
Variantă 

 -  transferuri între gestiuni. Se pot muta dintr-o gestiune în alta materii 

prime, materiale, ambalaje, produse finite, mărfuri. In timpul transferului nu se 

pot modifica preţurile. Transferul între gestiuni se face numai între gestiuni de 

acelaşi tip.  

 - trecerea produselor finite, materialelor, etc. în mărfuri cu adaos. In 

vederea vânzării, unele materii prime, materiale, produsele finite, semifabricate, 
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etc. trebuie transformate în mărfuri. Acest lucru se realizează prin trecerea 

reperelor respective în gestiuni de mărfuri cu adaos stabilind totodată preţul de 

vânzare. De asemenea, se pot transfera mărfurile din gestiunile unde au fost 

recepţionate la preţuri fără adaos în gestiuni de mărfuri la preţ cu adaos. Acest tip 

de transfer se face din gestiuni fără adaos (numai la preţ de intrare) către gestiuni 

cu adaos( preţ de intrare şi de vânzare). Dacă  se trece cantitatea cu minus, 

trecerea are loc invers efectul contabil fiind  stornarea. 

 - transferuri de mărfuri cu adaos. In acest caz, în momentul transferului de 

la gestiunea predătoare la gestiunea primitoare se poate schimba preţul de 

vânzare. Se face numai între gestiunile de mărfuri cu adaos. 

 - revenire din mărfuri cu adaos. Se face în cazul reperelor înregistrate 

iniţial ca mărfuri cu adaos în scopul vânzării iar ulterior li se schimbă destinaţia: 

consum, investiţii proprii, etc. Transferul se face din gestiuni cu adaos către 

gestiuni fără adaos iar scopul este stornarea adaosului şi TVA-ului neexigibil 

înregistrat iniţial. 

 - reevaluări materiale. Periodic, se poate face reevaluarea preţurilor de 

intrare în cazul materiilor prime, materialelor, produselor finite şi mărfurilor 

înregistrate numai la preţ de intrare. Este valabilă, deci, numai pentru gestiunile în 

care evidenţa se ţine numai la preţ de intrare. 

 -  consumurile; se introduc consumurile de materii prime şi materiale, 

plusuri sau lipsuri la inventar, perisabilităţi la mărfuri. In cazul plusurilor de 

inventar cantitatea se trece cu minus. In funcţie de cum se doreşte înregistrarea 

consumurilor: pe activităţi, produse sau lucrări, comenzi, trebuie create şi 

actualizate după caz nomenclatoarele respective în VIZUALIZĂRI / 

NOMENCLATOARE. 

 - schimbarea preţurilor de vânzare; Se pot modifica preţurile de vânzare 

în sus sau în jos în gestiunile de mărfuri cu adaos. In cazul gestiunilor cu 

amănuntul cu vânzare către populaţie fără facturi (magazine), la achiziţionarea 

mărfurilor cu alte preţuri decât cele din magazin, este necesară aducerea întregului 

stoc existent la noul preţ de vânzare. 

 Pentru operarea transferurilor de mai sus, procedura este următoarea:  

Se poziţionează cursorul (eventual prin căutare cu tasta INSERT) pe reperul 

asupra căruia urmează să se efectueze operaţiunea. Se apasă tasta funcţională 

(F12) care permite introducerea datelor într-o fereastră afişată în partea de jos a 

ecranului. Corectarea datelor operate şi listarea avizelor sunt posibile prin 
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apăsarea tastelor CTRL/M. Dacă se fac corecţii , la revenirea în fereastra 

stocurilor trebuie apăsată tasta F10 pentru reactualizarea stocurilor curente aşa 

cum indică mesajul. 

 De menţionat că toate tipurile de transferuri arătate mai sus sunt controlate 

de program cu ajutorul tipului gestiunii iar utilizatorul nu poate greşi în alegerea 

lor. 

 
Important 

  NOTĂ: Pentru actualizarea stocurilor la zi trebuie apăsată tasta F10 (la 

apăsarea tastei F10, se actualizează stocurile la zi prin adăugarea tuturor 

mişcărilor lunii curente la stocurile existente la sfârşitul lunii precedente). Pentru 

reducerea dimensiunilor fişierului de stocuri, se pot şterge reperele cu stoc 0 dacă 

nu mai interesează istoricul acestor repere. Ştergerea se face prin marcare cu F8 şi 

eliminare cu CTRL/F8. Alte operaţiuni cu stocuri se pot efectua în VIZUALIZĂRI 

/ OPERAŢIUNI PROTEJATE. 

 

K. Opţiunea „Obiecte de inventar în folosinţă” 

 

 Se introduc date pentru evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă. Se 

poate alege modalitatea de trecere în uzură pentru fiecare obiect de inventar în 

parte.  

 Astfel, se poate completa câmpul Cota cu: 100 (se înregistrează întreaga 

uzură la darea în folosinţă), 50 (se înregistrează numai jumătate din uzură la darea 

în folosinţă), sau cu altă cota procentuală lunară. 

 

L. Opţiunea „Salarii-personal” 

 

 Pe opţiunea SALARII se introduc salariaţii şi colaboratorii nou-angajaţi cu 

datele de salarizare: salariu, sporuri, etc. 

În momentul preluării datelor din luna precedentă (CTRL/P), zilele 

lucrătoare pentru luna curentă se preiau din calendar. De aceea, este recomandabil 

ca, anterior, să fie actualizat acest calendar în SALARII / CALENDAR. 

 
Mod 

completare 

 Secţie.  Se trece secţia (sectorul) dacă se doreşte obţinerea statelor şi 

centralizatoarelor separate pe secţii.. Explicaţiile unei secţii (denumire, localitate) 

se introduc în nomenclatorul SECŢII care se deschide când se introduce o secţie 

nouă sau dacă se apasă tasta F4. 

 Proc. vechime. Este procentul de calcul pentru sporul de vechime. Dacă 
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este completat câmpul Data angajării şi cel puţin unul din câmpurile: 

Vec.ang.ani, Vec.ang.luni, Vec.ang.zile (vechimi la data angajării în ani, luni şi 

zile), programul foloseşte grila cu transele de vechimi din SALARII / GRILE şi 

calculează procentul de vechime. Altfel trebuie completat câmpul Proc. vechime   

 Pentru colaboratorii cu convenţie civilă nu contează timpul lucrat. 

 Calculul salariilor se face apăsând tasta F10. 

 Parcurgerea fişierului de salarii se face cu PageDown sau PageUp. 

 Consultaţi helpul interactiv (F1)  pentru câmpurile din salarii. 

 Pe opţiunea  PONTAJE se introduc date de pontaje pentru luna curentă în 

cazul societăţilor cu salarii complexe. 

 Tasta F3 (K-uri) serveşte pentru introducerea coeficienţilor de realizare a 

sarcinilor pentru fiecare secţie. Dacă nu se completează secţia, K-ul introdus este 

valabil pentru toată societatea. Dacă se doreşte ca anumiţi salariaţi să aibă 

coeficienţi diferiţi fată de restul secţiei, trebuie completat pentru fiecare câmpul 

Coef.realiz.sarc. 

  Tasta F4 (Pontaje) permite introducerea timpului lucrat pe mai 

multe locuri de muncă, fiind posibilă schimbarea salariului şi a coeficientului de 

realizare pentru fiecare loc. 

 Pe opţiunea AVANSURI-SUME RIDICATE se introduc avansurile 

chenzinale şi alte sume acordate ca avansuri înaintea lichidării. 

 Pe opţiunea AVANSURI CONCEDII ODIHNA se calculează avansurile 

CO acordate la prezentarea cererii pentru concediul de odihnă. Dacă se introduce 

numărul zilelor CO şi data plecării în concediu se calculează avansul CO 

repartizat pe lunile următoare pe care se întinde concediul. La calculul lichidării în 

lunile următoare aceste avansuri vor apare în state după brut aşa cum au fost 

acordate indiferent de numărul zilelor CO efectuate care vor veni din pontaje. 

 Pe opţiunea MEDICALE se introduc datele de pe certificatul medical: I 

sau C după cum certificatul este iniţial sau în continuare, tipul certificatului, prima 

şi ultima zi a concediului medical. Pentru concediile medicale a căror plată nu 

depinde de stagiul de cotizare sau dacă stagiul de cotizare este îndeplinit, în 

câmpul Plata apare litera P însemnând că medicalul va apare în statul de plată, 

altfel, utilizatorul trebuie să decidă dacă medicalul se plăteşte. 

 Pe opţiunea REŢINERI se introduc reţinerile: imputaţii, pensii alimentare, 

c.a.r, echipament, garanţii, chirii, rate, popriri, alte reţineri. Câmpurile se 

completează astfel: 
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 Datorat poate fi completat cu suma datorată iniţial. 

 Rămas se calculează lunar prin scăderea sumei reţinute efectiv.  

 Rata se completează cu rata permanentă ce se va reţine lunar până la 

epuizarea sumei din câmpul Datorat. 

 Rata_nep se completează cu o sumă ce se reţine numai în luna curentă. 

 Contr se poate completa cu un cont în care va fi înregistrată reţinerea 

respectivă altfel contul va fi cel din SALARII / GRILE / Conturi pentru reţineri. 

 Dacă într-o lună nu se poate reţine întreaga rată, suma refuzată va apare în 

luna următoare pe rubrica Rata_nep. 

 Pe opţiunea PERSONAL se introduc date de personal, persoanele aflate în 

întreţinere, sumele pentru obţinerea fişelor fiscale care lipsesc din lunile anterioare 

implementării. 

 Pe opţiunea GRILE sunt date stabilite prin legislaţia în vigoare sau alte 

date ce trebuie stabilite de utilizator în funcţie de specificul societăţii. 
 

N. Opţiunea „Producţie” 
 

 Prima operaţiune trebuie să fie actualizarea Nomenclatorului de produse 

cu produsele noi. 

 Dacă activitatea de producţie se pretează la stabilirea unor reţetare, pe 

opţiunea Reţetar se pot stabili aceste reţetare pentru fiecare produs introdus 

anterior în Nomenclatorul de produse. 

 Pe opţiunea Produse finite se introduc produsele finite obţinute într-o 

anumită perioadă. Dacă utilizatorul poate realiza o corespondentă între 

consumurile dintr-o perioadă şi produsele finite obţinute în aceeaşi perioadă va 

beneficia de facilităţi suplimentare cum ar fi:  
Facilităţi  1. calculul preţului produselor finite rezultat din consumurile materiale 

(F10) care poate sta la baza stabilirii preţului de înregistrare al produselor finite. 

Pentru aceasta este necesar ca la introducerea consumurilor în STOCURI / 

CONSUMURI să se indice produsul pe care este înregistrat consumul. 

 2. Invers, dacă se construieşte în prealabil un reţetar, după introducerea 

produselor se pot determina consumurile aferente (F9). 

 Produsul se introduce prin tastarea primelor caractere din denumire, va fi 

căutat în nomenclatorul de produse şi va fi preluat. Dacă lipseşte din nomenclator, 

trebuie adăugat. 
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O. Opţiunea „Înregistrări manuale” 

 

 Cea mai mare parte a articolelor contabile sunt create de program din 

documentele introduse. Aici se introduc doar unele articole contabile ocazionale, 

articolele pentru corectarea celor create de program şi articolele pentru segmentele 

de date setate “NU” în opţiunea LISTE - CALCUL GENERAL.  

 Următorul articol compus: 

     %  = 5121 

    627  

    666 

    401 

 se introduce astfel: 

   Mai întâi se introduc, pe câte un rând, conturile: 627, 666 şi 401, care 

însumate sunt egale cu contul de total (5121) iar apoi  se introduce contul de total 

5121, după care se apasă  tasta F12 fără a fi necesară introducerea sumei totale 

corespunzătoare contului 5121. 
Important 

 Deci, în cazul articolelor compuse, contul de total trebuie să se 

găsească pe ultimul rând. În cazul unui articol simplu: 411=701 nu contează 

ordinea introducerii conturilor (deci nu contează ce cont va fi pe ultimul rând). 

 Apăsarea tastei  F12 este obligatorie după fiecare articol contabil şi are  

următoarele efecte: 

 validarea articolului  contabil (existenta explicaţiei, să nu fie sume şi pe 

debit şi pe credit în cadrul unui articol). 

 soldarea (însumarea conturilor corespondente şi trecerea totalului la 

ultimul cont). 

 numerotarea şi trecerea la  articolul următor.  

 Aşadar, tasta F12 trebuie apăsată după fiecare articol contabil. 

 Articolele contabile sunt numerotate de program în ordinea introducerii. 

 Accesul la un articol introdus de către utilizator, pentru modificări 

ulterioare sau ştergeri, se face numai pe baza numărului de ordine. Numărul de 

ordine al unui articol contabil poate fi aflat prin căutare după mai multe criterii 

apăsând tasta INSERT. Evident, modificări se pot face numai asupra articolelor 

introduse manual de către utilizator. Articolele create de program pot fi corectate 

doar prin stornări sau adăugări. 
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 Dacă se doreşte ştergerea unui articol cu multe linii, introdus de utilizator, pentru 

a se evita ştergerea fiecărei linii în parte, după apăsarea tastei  INSERT se indică  

numărul de ordine şi se poate opta pentru ştergerea articolului în întregime. 

 

P. Opţiunea „Sume-balanţa la implementare” 

 

 Dacă societatea este deja în activitate şi există o balanţă de verificare 

sintetică de la care se pleacă,  se preiau datele din ultima balanţă în concordantă 

cu tipul balanţei stabilit în DATE / CREARE SOCIETĂŢI şi luna din cursul 

anului. 

 ATENŢIE! În momentul preluării soldurilor sau sumelor, luna aleasă 

pentru lucru trebuie să coincidă cu luna balanţei  din care se preiau datele. De 

exemplu, dacă trebuie preluate date din balanţa lunii aprilie 1997, trebuie apelată 

opţiunea ALEGERE SOCIETATE, LUNA şi câmpul Aall trebuie să conţină 9704. 

 
Atenţie 

 IMPORTANT! Având în vedere caracterul integrat al programului, un 

document prelucrat într-un segment poate fi regăsit şi în altele. De exemplu, dacă 

se introduce în CUMPĂRĂRI un document plătit parţial numerar, el se va găsi în 

CUMPĂRĂRI, dar şi în REGISTRUL DE CASĂ pentru partea plătită numerar şi în 

FURNIZORI-DATORII pentru partea rămasă neplătită. Utilizatorul trebuie să 

acorde atenţie  acestor situaţii, deoarece, modificarea sau ştergerea unui document 

are efect definitiv numai dacă se efectuează în segmentul de date în care a fost 

introdus iniţial (în cazul de fată trebuie operat asupra documentului în 

CUMPĂRĂRI).  Bineînţeles, programul oferă mesaje în acest sens. 

 

3. Meniul VIZUALIZĂRI 

 

 Cuprinde următoarele opţiuni (fig. 10.):  
Componenţă 

 Cumpărări; 

 Vânzări; 

 Stocuri; 

 Salarii; 

 Înregistrări manuale; 

 Balanţe; 

 Plan de conturi/buget; 

 Nomenclatoare; 
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 Datorii şi creanţe; 

 Distribuţie; 

 Profit pe activităţi; 

 Profit pe mijloc de transport; 

 Sold conturi în valută; 

 Cursuri valutare; 

 Operaţiuni protejate; 

 Oferte; 

 Sold conturi  408 şi 418. 

 
Fig. 10. Meniul VIZUALIZĂRI 

  
Succint, principalele opţiuni au următoarele funcţii practice: 

♦ CUMPĂRĂRI (intrări) 

 Se vizualizează documentele introduse în DATE / CUMPĂRĂRI după 

anumite criterii, se pot efectua unele verificări, se pot lista recepţii. 

♦ VÂNZĂRI (ieşiri) 

 Se vizualizează documentele introduse în DATE / VÂNZĂRI după anumite 

criterii, se pot efectua unele verificări. 

♦ OFERTE     

 Se obţin diferite liste de oferte. 
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♦ ÎNREGISTRĂRI MANUALE 

 Se vizualizează înregistrările introduse de utilizator  în DATE-

ÎNREGISTRĂRI.  

♦ PLANUL DE CONTURI/BUGET 

 Se vizualizează şi se actualizează planul de conturi. Acest lucru este 

posibil şi în timpul introducerii datelor. Câmpul Apb reprezintă funcţiunea 

contului şi trebuie să conţină A, P sau B (activ, pasiv sau bifuncţional). Dacă se 

doreşte apariţia unor conturi fără analitice în balanţă, se poate completa cu “T” 

câmpul T la contul sintetic respectiv 

♦ DISTRIBUŢIE 

 Se obţin situaţii în legătură cu vânzările pe agenţii distribuitori, clienţi, 

zone, repere sau grupe de repere. Pentru aceasta trebuie precizat agentul în 

momentul introducerii facturilor în DATE / VÂNZĂRI. Dacă se stabileşte un plan 

de livrare se poate obţine un grafic de distribuţie. Pentru aceasta, trebuie în 

prealabil, selectate reperele ce vor face obiectul distribuţiei, prin completarea 

câmpului Target din DATE / STOCURI  cu un nume comun pentru o anumită 

grupare de repere. 

 

4. Meniul LISTE 
 

 
Structură 

 Cuprinde următoarele opţiuni (fig. 11.): 

 Cumpărări; 

 Vânzări; 

 Registru de casă; 

 Furnizori-datorii; 

 Clienţi-creanţe; 

 Imobilizări; 

 Stocuri; 

 Obiecte de inventar în folosinţă; 

 Salarii; 

 Avansuri spre decontare; 

 Debitori-creditori salariaţi; 

 Calcul general; 

 Jurnal-Cartea Mare; 
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 Note contabile; 

 Cartea Mare anuală; 

 Balanţe de verificare. 

 
Fig. 11. Meniul LISTE 

 

 Succint, principalele opţiuni au următoarele funcţii practice: 

 

♦ CALCUL GENERAL  

 Listele situate deasupra opţiunii CALCUL GENERAL se pot obţine pe 

măsura introducerii datelor în submeniul DATE fără alte prelucrări. Listele situate 

mai jos se pot obţine numai dacă se execută această opţiune. Prin execuţie, se 

validează datele şi se creează articole contabile pentru segmentele de date setate  

"DA"  care se pot vedea şi modifica dacă se optează pentru vizualizarea grilelor 

de calcul. 

Funcţii 

 Implicit sunt setate cu opţiunea DA toate segmentele de date: cumpărări, 

vânzări, salarii, stocuri, amortizarea mijloacelor fixe, uzura obiectelor de inventar, 

descărcarea valorică a gestiunilor de mărfuri cu amănuntul, descărcarea 

gestiunilor de mărfuri la preţ de intrare, închiderea conturilor de TVA, calculul 

impozitului pe profit, închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri. 
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 Descărcarea valorică a gestiunilor de mărfuri  cu amănuntul: Se 

calculează coeficientul de adaos aferent stocurilor de mărfuri, pe gestiuni, în 

vederea descărcării acestora şi se creează articolele contabile aferente (această 

opţiune se poate folosi numai pentru gestiunile la care recepţiile s-au întocmit la 

preţ de vânzare). Dacă se optează pentru descărcare, pe ecran apare grila ce 

conţine conturile de mărfuri, adaos, venit şi TVA neexigibil: 371, 378, 707, 4428, 

necesare pentru crearea notelor contabile. Este obligatorie respectarea 

corespondentei între analiticele acestor conturi în funcţie de gestiune: 371A, 

378A, 707A, 4428A. In această versiune programul poate efectua descărcarea 

pentru 30 gestiuni. Stabilirea analiticelor conturilor de mai sus este la latitudinea 

utilizatorului. Analiticele pot fi stabilite şi în funcţie de procentul de TVA:  

 - pentru evidenţa mărfurilor cu TVA 18%, se poate folosi analiticul 1: 

3711, 3781, 44281, 7071. 

 - pentru evidenţa mărfurilor cu TVA 9%, se poate folosi analiticul 2: 3712, 

3782, 44282, 7072. 

 - pentru evidenţa mărfurilor scutite se poate folosi analiticul 3: 3713, 3783, 

44283, 7073. 

 Aşadar, grila poate fi construită după preferinţele utilizatorului. 

 NOTĂ:  Pentru gestiunile în care mărfurile s-au înregistrat la preţ cu adaos 

fără TVA neexigibil, trebuie şters din grilă contul 4428. 

 Valoarea vânzărilor introduse în DATE/ ÎNREGISTRĂRI nu este luată în 

calcul pentru descărcare. 

 Calculul impozitului pe profit: se cere confirmarea si/sau precizarea 

următoarelor conturi: 

 contul de amenzi, majorări şi penalităţi (6711) ale cărui analitice conţin 

orice alte cheltuieli nedeductibile; 

 contul care conţine pierderea deductibilă a anului precedent (117); 

 Se cere, dacă este cazul, precizarea sumelor: 

 sume deductibile; 

 sume nedeductibile care depăşesc cheltuielile de protocol, sponsorizări, 

etc. 

 Închiderea conturilor de TVA: articolul pentru compensarea soldurilor 

conturilor 4423 şi 4424 trebuie introdus de către utilizator în DATE / 

ÎNREGISTRĂRI. 

 Descărcarea gestiunilor de mărfuri la preţ de intrare: se face pentru 
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gestiunile la care recepţiile s-au întocmit la preţ de intrare fără TVA în varianta 

cantitativ-valoric. In grilă trebuie trecute conturile gestiunilor respective.  

 Opţiunea  CALCUL GENERAL trebuie reluată dacă se introduc date noi 

sau se fac modificări la cele existente. Programul crează  înregistrări numai pentru 

opţiunile setate "DA", însă, în balanţă ajung şi articolele contabile introduse 

manual pe meniul DATE / INREGISTRARI. Astfel, dacă de exemplu, se introduc 

manual înregistrările cu salariile şi se setează "DA"  opţiunea de creare a 

înregistrărilor din salarii va avea loc dublarea înregistrărilor respective. 

 NOTĂ: Dacă se impune întoarcerea la o lună anterioară pentru 

efectuarea unor corecţii, este obligatorie reluarea calculului succesiv, din 

lună în lună, până la luna curentă. 
Important 

 Pentru listare poate fi folosit orice tip de hârtie, întrucât toate listele sunt 

proiectate să încapă pe hârtie de format A4 portret sau peisaj. In dreapta fiecărei 

liste, între paranteze, se găseşte o informaţie de tipul (PN66) sau (LC58). 

 Primul caracter, P sau L, indică orientarea paginii (P-portret, L-peisaj).  

 Al doilea caracter, N sau C, indică condensarea caracterelor pe linie (N-

normal, C-condensat).  

 Cele 2 cifre (66 sau 58) indică numărul de linii pe pagină pentru lista 

respectivă.   

 Pentru imprimantele matriciale, dacă se foloseşte hârtie de format A4, 

trebuie să se tină seama doar de primul caracter P sau L pentru aşezarea hârtiei în 

imprimantă. 

 Pentru imprimantele laser sau cu jet de cerneală, informaţia dintre 

paranteze serveşte la programarea imprimantei. Apăsând tasta F12 înainte de 

listare se apelează driver-ul (programul DJCP, RCP, PANEL) de imprimantă, care 

trebuie comunicat în prealabil în DIVERSE / SETĂRI / 1 / rândul 3 -Program 

imprimantă.  

 Dacă se foloseşte hârtie de format A3 nu este necesară pregătirea 

imprimantei în vreun fel. 

 În cazul afişării listelor pe ecran, deplasarea în listă se face astfel: 

  - câte un caracter    - prin săgeţi 

  - la început de linie - HOME 

  - la sfârşit de linie   - END 

  - la începutul listei  - CTRL/HOME 

  - la sfârşitul listei    - CTRL/END 
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 În momentul afişării unei liste pe ecran, în subdirectorul ASSCON / 

ZLISTE se creează un fişier text ce conţine lista respectivă şi are acelaşi nume cu 

titlul listei (de exemplu pentru balanţa: BAL.LST).  

♦ NOTE CONTABILE 

 Lista Nota contabilă detaliată conţine absolut toate articolele contabile 

(si cele introduse manual şi cele create de program). Cele introduse manual apar la 

începutul listei şi sunt numerotate în ordinea introducerii. Cele create de program 

conţin ***  în loc de numărul de ordine şi apar în ordinea opţiunilor setate ‘DA’. 

♦ BALANŢE DE VERIFICARE 

 Dacă se doreşte ca în balanţă să nu apară unele conturi analitice, se 

răspunde ‘DA’ la întrebarea Suprimaţi unele conturi analitice ? şi în balanţă vor 

apare numai conturile sintetice la acele conturi la care s-a trecut “T” în câmpul T 

din VIZUALIZĂRI / PLAN DE CONTURI. 

 

5. Meniul DIVERSE 
 

 Opţiunile acestui meniu sunt prezentate în fig. 12. 

 
Fig. 12. Meniul DIVERSE 

 46 



Programe informatice contabile - Curs universitar ID 

  
Succint, principalele opţiuni au următoarele funcţii: 

 
Opţiuni 

♦ SETĂRI 

Se stabilesc: 

♦ setări  pentru toate societăţile:  procentele de TVA, programul de 

setare a imprimantelor laser sau cu jet de cerneală, tipul hârtiei de 

imprimantă, diverşi coeficienţi de calcul conform legislaţiei în vigoare. 

♦ setări  pentru  societatea curentă: procentul de calcul al impozitului  

pe profit, accesul la istoricul furnizorilor, clienţilor, debitorilor, 

creditorilor. 

♦ semnături  pentru  societatea curentă:  funcţiile şi numele 

persoanelor ce le deţin  şi care vor apare pe situaţiile de salarii şi 

balanţe 

♦ ORDINE DE PLATĂ 

 Pe imprimantele matriciale se pot introduce ordine de plată de trezorerie 

pentru a fi scrise. 

♦ CONTURI  SPECIALE 

 Conţine o listă cu conturile folosite de program pentru scrierea unor 

articole contabile. Ele pot fi modificate de utilizator după caz. In felul acesta se 

poate stabili, de exemplu, ce cont să folosească programul pentru înregistrarea 

impozitului pe salarii la colaboratorii cu convenţie civilă. 

♦ BILANŢ 

 Se obţin primele două formulare  (bilanţul şi rezultatele financiare) din 

balanţa lunii selectată în ALEGERE SOCIETATE, LUNA. După ce se indică codul 

formularului (01,02,10,20) se apasă tasta F10 pentru calcul. Pentru a cădea pe 

sumele dorite, se pot face ajustări la anumite rânduri din formular după care se 

apasă tasta F11. 

♦ ŞTERGERI SOCIETĂŢI 

 Se şterge o societate definitiv sau parţial. Prin ştergere parţială se şterg 

toate lunile anterioare unei date specificate de către utilizator. Se cere confirmare 

de ştergere (y / n) pentru fiecare lună în parte. 

 IMPORTANT! Nu ştergeţi societăţi dacă nu aţi făcut în prealabil o 

salvare. 
Important 

♦ SALVARE  DATE 

 Se arhivează monovolum în calculator sau multivolum pe dischete, 
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contextul existent în calculator (fişierele cu extensia DBF inclusiv 

subdirectoarele). În cazul salvării în calculator, arhiva poartă numele datei de 

creare şi se găseşte în directorul ASSCON. 

 
 

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 2 

Timp estimativ: 15 
minute 

 
1. Enumeraţi submeniurile programului Asscon. (1 punct) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
2. Creaţi cu ajutorul programului Asscon firma Examen SRL începând cu luna 
februarie 2007. (1 punct) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3. Aplicaţi varianta global-valorică pentru cumpărarea de mărfuri. (1 punct) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4. Efectuaţi vânzarea unor mărfuri utilizând varianta cantitativ-valorică. (1 punct) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5. Introduceţi manual înregistrarea (1 punct): 5121 =  %       5.500   

 766     500 
 704  5.000 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6. Ce opţiune trebuie mai întâi utilizată în situaţia utilizării variantei cantitativ-
valorice? (1 punct) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
7. Introduceţi în luna curentă un nou salariat cu program normal de lucru şi cu un 
salariu de încadrare de 600 lei. (2 puncte) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
8. Ce importanţă are opţiunea „Calcul general” din meniul Liste? (1 punct) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 TEMĂ DE CONTROL: 
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 Introduceţi date din documente primare de la o societate comercială 
privind: 

1. Cumpărări; 
2. Vânzări; 
3. Registru de casă; 
4. Jurnalul de bancă; 
5. Stocuri; 
6. Salarii; 
7. Obiecte de inventar în folosinţă; 
8. Producţie. 
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Bibliografie selectivă: 

 

 Lucia Popa Paliu,  Nicolae Ecobici,  Marin Ciumag, Gabriela Dobrotă - 

Ghid contabil, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003; 

 Programul ASSCON 

 Programul CIEL 
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