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Prelucrări statistice pe computer
Asist.drd. Ionuț Traian LUCA

În viaţa de zi cu zi orice economist se confruntă cu raportarea rezultatelor activităţii pe o
anumită perioadă de timp. Astfel statistica devine parte integrantă a activităţii oricărui
economist.
Cursul opţional Prelucrări statistice pe computer îşi propune iniţierea studenţilor în utilizarea
unui soft statistic. Astfel cunoştinţele teoretice dobândite în semestrul III la cursul de Statistică
Aplicată vor putea fi folosite în realizarea analizelor statistice folosind un soft specializat, analize
care mai apoi pot si integrate cu succes în cadrul unui raport statistic.
Softul cu care se lucrează la acest curs opţional este Statgraphics Centurion XVI

Pe cât de complexe sunt analizele ce se pot efectua cu acest soft, pe atât de facilă este utilizarea
acestuia.
Pentru că:

De ce TEHNOLOGII INTERNET PENTRU AFACERI?



astăzi, orice companie indiferent de domeniul de activitate foloseşte
o instrumente ITC pentru administrarea afacerilor si extensia activitatilor specifice spre
mediul digital
o soluţii colaborative şi de partajare a resurselor, care îi permit comunicarea cu mediul de
afaceri off şi online
Obiectivele cursului









identificarea si utilizarea unui set complex de instrumente software free si open source
pentru sustinerea activitatilor din companii
însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale legate de instrumente ITC utilizate de
companii în comunicarea online
formare abilităţii exploatării eficiente a instrumentelor specifice mediului online
familiarizarea cu infrastructura hardware şi software necesară afacerilor pentru desfăşurarea
activităţilor în mod colaborativ;
vizualizarea şi dobândirea cunoştinţelor legate de tipurile tipurile de instrumente de
comunicare de business in mediul off si online
formarea deprinderilor de utilizarea instrumentelor
 de lucru partajat, cloud computing, mobile cloud
 instrumentelor freeware de generare a webprezentelor
 de tip birou virtual
 specifice retelelor de socializare
formarea depinderilor de utilizarea a blogurilor si forumurilor tematice ca instrumente de
comunicare si promovare online ale companiilor
Conf. univ. dr. Mihaela Tutunea

CONTABILITATE APLICATĂ
Obiectivele cursului/disciplinei:

Abordarea contabilităţii financiare într-o manieră practică;

Familiarizarea studenţilor cu aplicaţiile informatice utilizate în activitatea contabilă
(ex. Programul de evidenţă contabilă SAGA);

Utilizarea aplicaţiilor informatice necesare activităţii contabile curente derulate în
cadrul unei firme;

Formarea abilităţilor necesare pentru înţelegerea aplicaţiilor informatice utilizate în
activitatea contabilă;

Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege complexitatea activităţii contabile.
Conţinutul disciplinei:
Conţinutul disciplinei se axează pe următoarele direcţii definitorii: cunoaşterea aplicaţiilor
informatice necesare în activitatea contabilă, aplicaţii informatice de generare a declaraţiilor
fiscale, a situaţiilor financiare, precum şi a programelor contabile.

Studenţii vor opera în contabilate cu ajutorul programului SAGA, următoarele operaţii:
 aprovizionări cu stocuri de la furnizori, inclusiv decontarea obligaţiilor faţă de
furnizori în numerar sau prin virament bancar;
 ieşiri din gestiune a stocurilor provenite prin aprovizionări de la terţi (consum,
vânzare mărfurilor sau alte modalităţi de ieşire);
 stocuri din producţie proprie (obţinerea lor şi vânzarea lor);
 operaţiuni privind intrarea şi ieşirea în/ din gestiunea entităţii economice a
imobilizărilor necorporale şi corporale;
 amortizarea imobilizărilor;
 operaţii de încasări şi plăţi în numerar, inclusiv acordarea şi justificarea
avansurilor de trezorerie, dar şi decontări prin bancă,
 cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi;
 venituri din executări de lucrări, prestări de servicii către terţi;
 calculul şi înregistrarea salariilor (pentru cel puţin 2 salariaţi);
 calculul şi înregistrarea obligaţiilor aferente salariilor si decontarea acestora şi
întocmirea declaraţiilor aferente salariilor faţă de organismele statului;
 întocmirea decontului de TVA, dar şi alte declaraţii fiscale;
 întocmirea balanţei de verificare.
Competenţe dobândite prin parcurgerea disciplinei:
Studenţii vor dobândi după absolvirea acestei discipline următoarele competenţe:

Cunoaşterea aplicaţiilor informatice necesare în activitatea financiar contabilă;

Utilizarea corespunzătoare a aplicaţiilor informatice necesare în activitatea financiarcontabilă;

Abilitatea de a lucra cu programele de contabilitate.
Prof.univ.dr. Rachişan Ramona
Conf.unvi.dr. Sorin Romulus Berinde

