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FIŞĂ DE RECAPITULARE 

Laborator Tehnologic - Modul 4. Utilizarea calculatorului în contabilitate 

Clasa a XI-a  

 

DOMENIUL: ECONOMIC 

PROFIL: SERVICII 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TEHNICIAN  ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

Profesor: Costea Lucia 

 

 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

13.1.4. Prezentarea 

elementelor definitorii ale 

Planului general de conturi 

utilizat pentru înregistrarea 

evenimentelor şi 

tranzacţiilor cu ajutorul 

softului specializat. 

13.2.5. Analizarea Planului 

general de conturi, în vederea  

înregistrării evenimentelor şi 

tranzacţiilor în contabilitate cu 

ajutorul softului specializat. 

13.3.4. Asumarea responsabilităţii 

în utilizarea conturilor pe 

categorii de evenimente şi 

tranzacţii. 

13.1.5. Prezentarea 

evenimentelor şi 

tranzacţiilor din 

contabilitate cu ajutorul 

softului specializat. 

13.2.6. Înregistrarea 

evenimentelor şi tranzacţiilor din 

contabilitate cu ajutorul softului 

specializat. 

13.3.5. Implicarea activă în 

prezentarea corectă a articolelor 

contabile pe baza documentelor 

contabile, informatizat. 

13.1.6. Descrierea 

registrelor contabile 

utilizate pentru 

înregistrarea 

evenimentelor şi 

tranzacţiilor din 

contabilitate cu ajutorul 

softului specializat. 

13.2.7. Analizarea registrelor 

contabile întocmite de aplicaţia 

informatizată. 

13.3.6. Completarea cu 

răspundere a registrelor contabile, 

respectând normele legislative cu 

ajutorul softului specializat. 

 

 

1. Se lansează în execuţie programul SAGA C, unde se configurează societatea în program. 

 Denumire societate: S.C. „SERVICII” S.R.L 

 Forma juridică: S.R.L 

 Cod CAEN: 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

 Capital social: 90.000 lei 

 Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului: J31/45/2021 

 CUI:145960 

 Sediul: Zalău, Str. Fabricii, nr. 42, cod postal 106100, Sălaj 

 Tel: 0745854020 

 E-mail: servicii@yahoo.com 

 Cont: RO29BCRZ0000100020008899  

 Banca: BCR Zalău   

 Se activează meniul şi se iniţializează societatea, cu luna de începere Decembrie 2020. 
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NOTA: Se deschide o pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_ clasa, în care se vor salva 

din programul contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 1. Se va folosi tasta PRINT 

SCREEN precum şi programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 1. 

 

2. Se crează gestiunea SERVICII. 

 

3. Se înregistrează factura primită de la furnizorul SC MONDO SA cu data de 06.01.2021 

(scadentă în 08.01.2021). Adaosul comercial practicat de depozit este 10% pentru toate 

produsele cumpărate. 

 

 

 
 

NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 4. Se va folosi tasta PRINT SCREEN precum şi 

programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 4. 

 

4. Se facturează unui client SC OMEGA SRL, CUI 180420, J31/20/2015, Sediul: Zalău, Str. 

Păcii, nr. 3, BCR Zalău, cont RO44BCRZ200040001000, mărfuri în valoare de 300 lei 

(TVA inclus), Factura va conţine 2 produse, conform facturii nr. 25/13.01.2021 încasată în 

numerar în aceeaşi zi. Produsele se vând la preţul de vânzare. 

 

NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 5. Se va folosi tasta PRINT SCREEN precum şi 

programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 5. 

06.01.2021 



 3 

 

5. In meniul Operaţii – articole contabile se va înregistra pe data de 05.01.2021 următoarea 

operaţie economico-financiară conform documentului Dispoziţie de încasare nr. 25: 

5121 = 456 suma de 4.000 lei 

 

6. Se efectuează operaţiile de plată  din bancă a furnizorului  SC MONDO SA conform 

Ordinului de plată nr. 8 şi de încasare a clientului de mărfuri în numerar la datele scadente ale 

facturilor  conform Chitantei nr. 13. (luna ianuarie 2021). 

NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 6. Pentru plată furnizor se va salva Jurnal de 

bancă (F6). Pentru încasare client se va salva Registru de casă (F5). Se va folosi tasta PRINT 

SCREEN precum şi programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 6. 

 

7. Se introduc  datele unui angajat din societate. Datele de identificare ale salariatului sunt 

următoarele: 

Cod Nume Prenume Punct 

de 

lucru 

Studii Funcţie Data  

angajării 

Salar 

 brut 

CNP Nr.  

/data 

contract 

012 B A Servicii  Liceu Vânzătoare 04.01. 

2021 

2.600 274XXXX

XXXXXX 

!!! Atenţie 

CNP 

trebuie să 

fie corect 

pentru a 

putea 

salva 

datele în 

programul 

contabil 

SAGA C 

12/04.01.20

21 

 

8. Se gererează Statul de plată pentru luna Ianuarie 2021. 

 Vizualizare şi apoi salvare PDF documentul Stat de plată; 

 Vizualizare şi apoi salvare PDF documentul Fluturaşi; 

 Vizualizare şi apoi salvare PDF documentul Centralizator (recapitulaţie); 

 

Semnăturile persoanelor autorizate pe Statul de plată şi Centralizator (recapitulaţie) sunt : 

 Conducătorul unităţii : P.A. 

 Conducătorul compartimentului financiar : C. C. 

 Intocmit : V.A. 

Toate documentale tip PDF se vor salva într-un folder – Salarii. 

 

9. Se gererează operaţiile de închidere de lună (ianuarie 2021). 

Se vor realiza cele 4 oreraţii specifice închiderii de lună – (cu captare de imagine înainte de a da 

validare închidere luna). 
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NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 9. Se va folosi tasta PRINT SCREEN precum şi 

programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 9. 

 

10. Se vizualizează pe ecran următoarele documente aferente lunii Ianuarie 2021 şi se vor salva 

într-un folder – Documente – în document PDF: 

 Registrul Jurnal; 

 Registrul Cartea Mare;  

 Balanţa de Verificare. 

Semnături documente: 

 Registrul Jurnal: întocmit V.A ; 

 Balanţa de verificare: Conducătorul compartimentului financiar : C. C. şi întocmit : V.A. 

 

Obs: Cele două foldere create (Salarii şi Documente) precum şi pagina WORD creată se vor pune 

într-un folder creat în partiţia D cu denumirea fisa_recapitulare_nume_prenume_clasa. Folderul 

creat se va arhiva şi se va trimite pe adresa de email : ………..@gmail.com 

 

Notă: 

 Timp de lucru 2 ore. 
 

 

REZOLVARE - FIŞĂ DE RECAPITULARE 

Laborator Tehnologic Modul 4. Utilizarea calculatorului în contabilitate 

Clasa a XI-a  

 

DOMENIUL: ECONOMIC 

PROFIL: SERVICII 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TEHNICIAN  ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

Profesor: Costea Lucia 

 

1.Se lansează în execuţie programul SAGA C, unde se configurează societatea în program. 

 Denumire societate: S.C. „SERVICII” S.R.L 

 Forma juridică: S.R.L 

 Cod CAEN: 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

 Capital social: 90.000 lei 

 Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului: J31/45/2021 

 CUI:145960 

 Sediul: Zalău, Str. Fabricii, nr. 42, cod postal 106100, Sălaj 

 Tel: 0745854020 

 E-mail: servicii@yahoo.com 

 Cont: RO29BCRZ0000100020008899  

 Banca: BCR Zalău   

 Se activează meniul şi se iniţializează societatea, cu luna de începere Decembrie 2020. 

 

NOTA: Se deschide o pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_ clasa, în care se vor salva 

din programul contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 1. Se va folosi tasta PRINT 

SCREEN precum şi programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 1. 
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2. Se crează gestiunea SERVICII.  

 

3. Se înregistrează factura primită de la furnizorul SC MONDO SA cu data de 06.01.2021 

(scadentă în 08.01.2021). Adaosul comercial practicat de depozit este 10% pentru toate produsele 

cumpărate. 

 

 

 

06.01.2021 
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NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 4. Se va folosi tasta PRINT SCREEN precum şi 

programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 4. 

 

 

 
 

4. Se facturează unui client SC OMEGA SRL, CUI 180420, J31/20/2015, Sediul: Zalău, Str. Păcii, 

nr. 3, BCR Zalău, cont RO44BCRZ200040001000, mărfuri în valoare de 300 lei (TVA 

inclus), Factura va conţine 2 produse, conform facturii nr. 25/13.01.2021 încasată în numerar în 

aceeaşi zi. Produsele se vând la preţul de vânzare. 

 

NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 5. Se va folosi tasta PRINT SCREEN precum şi 

programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 5. 
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5. In meniul Operaţii – articole contabile se va înregistra pe data de 05.01.2021 următoarea 

operaţie economico-financiară conform documentului Dispoziţie de încasare nr. 25: 

5121 = 456 suma de 4.000 lei 

 

6. Se efectuează operaţiile de plată  din bancă a furnizorului  SC MONDO SA conform Ordinului 

de plată nr. 8 şi de încasare a clientului de mărfuri în numerar la datele scadente ale facturilor  

conform Chitantei nr. 13. (luna ianuarie 2021). 

 

NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 6. Pentru plată furnizor se va salva Jurnal de 

bancă (F6). Pentru încasare client se va salva Registru de casă (F5). Se va folosi tasta PRINT 

SCREEN precum şi programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 6. 
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7. Se introduc  datele unui angajat din societate: Datele de identificare ale salariatului sunt 

următoarele: 

Cod Nume Prenume Punct 

de 

lucru 

Studii Funcţie Data  

angajării 

Salar 

 brut 

CNP Nr.  

/data contract 

012 B A Servic

ii  

Liceu Vânzătoare 04.01. 

2021 

2.600 274XXXX

XXXXXX 

!!! Atenţie 

CNP trebuie 

să fie corect 

pentru a 

putea salva 

datele în 

programul 

contabil 

SAGA C 

12/04.01.2021 

 

 



 9 

 
 

8. Se gererează Statul de plată pentru luna Ianuarie 2021. 

a. Vizualizare şi apoi salvare PDF documentul Stat de plată; 

b. Vizualizare şi apoi salvare PDF documentul Fluturaşi; 

c. Vizualizare şi apoi salvare PDF documentul Centralizator (recapitulaţie); 

 

Semnăturile persoanelor autorizate pe Statul de plată  şi Centralizator (recapitulaţie) sunt : 

- Conducătorul unităţii : P.A. 

- Conducătorul compartimentului financiar : C. C. 

- Intocmit : V.A. 

 

Toate documentale tip PDF se vor salva într-un folder – Salarii. 
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9. Se gererează operaţiile de închidere de lună (ianuarie 2021). 

Se vor realiza cele 4 oreraţii specifice închiderii de lună – (cu captare de imagine înainte de a da 

validare închidere luna). 

 

NOTA: In pagină WORD salvată cu nume_prenume_elev_clasa se vor salva din programul 

contabil SAGA C informaţiile enumerate la pct. 9. Se va folosi tasta PRINT SCREEN precum şi 

programul PAINT pentru a decupa informaţiile enumerate la pct. 9. 
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10. Se vizualizează pe ecran următoarele documente aferente lunii Ianuarie 2021 şi se vor salva 

într-un folder – Documente – în document PDF: 

a. Registrul Jurnal;  

b. Registrul Cartea Mare; 

c. Balanţa de Verificare. 

 

Semnături documente: 

 Registrul Jurnal: întocmit V.A ; 

 Balanţa de verificare: Conducătorul compartimentului financiar : C. C. şi întocmit : V.A. 

 

Obs: Cele două foldere create (Salarii şi Documente) precum şi pagina WORD creată se vor pune 

într-un folder creat în partiţia D cu denumirea fisa_recapitulare_nume_prenume_clasa. Folderul 

creat se va arhiva şi se va trimite pe adresa de email : ………..@gmail.com 
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Notă: 

 Timp de lucru 2 ore. 
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BAREM DE EVALUARE A - FIŞEI DE RECAPITULARE 

Laborator Tehnologic Modul 4. Utilizarea calculatorului în contabilitate 

Clasa a XI-a  

DOMENIUL: ECONOMIC 

PROFI: SERVICII 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TEHNICIAN  ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

Nr. 

item 

Item de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

realizat 

1. Configurare date societate 10  

 Denumire, CUI, Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului 3  

 Preluare stocuri iniţiale 3  

 Cod CAEN, capital social 2  

 Sediul, banca şi contul bancar 2  

2. Inregistrare factura primită de la furnizorul SC MONDO SA 10  

 Introducere date în secţiunea „Intrări” din meniul „Operaţii” 4  

 Configurare date furnizor 3  

 Introducere denumire articole – struguri, cartofi, varză 3  

3.  Inregistrare vânzare mărfuri, client SC OMEGA SRL 10  

 Introducere date în secţiunea „Ieşiri” din meniul „Operaţii” 2  

 Introducere produse cu cantităţile specificate 4  

 Selectare produse în valoare totală de 300 lei (TVA inclus) 4  

4. Efectuarea operaţiile de plată a furnizorului  şi de încasare a 

clientului  

20  

 Operaţia de plată a furnizorului  SC MONDO SA la data scadentă a 

facturi – Jurnal de bancă 

10  

 Operaţia de încasare a clientului de mărfuri la data scadentă a facturi – 

Registrul de casă 

10  

5. Configurare date salariaţi 10  

 Introducere date de identificare salariat 10  

6. Gererare Stat de plată pentru luna decembrie 2018 10  

 Selectare Stat de plată luna Ianuarie 2021 4  

 Documentul Stat de plată- vizualizare –salvare PDF 2  

 Documentul Fluturişi - vizualizare –salvare PDF 2  

 Documentul Centralizator - vizualizare –salvare PDF 2  

7. Gererare operaţiile de închidere de lună 4  

 Inregistrare operaţii contabile aferente stocurilor 1  

 Inchidere TVA 1  

 Inregistrare amortizare imobilizări 1  

 Inchidere conturi de cheltuieli şi de venituri 1  

8. Vizualizare documente şi salvare PDF  6  

 Registrul Jurnal – Ianuarie 2021 2  

 Registrul Cartea Mare – Ianuarie 2021 2  

 Balanţa de Verificare – Ianuarie 2021 2  

9. Trimiterea documentelor ahivate prin email 10  

 Puncte din oficiu 10  

 TOTAL  100  

Profesor evaluator,                                                                     


