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Curs practic
contabilitate primara

Cu un simplu search pe Google dupa expresia

“cele mai căutate meserii în viitor” vei descoperi

ca meseria de contabil se află pe locul 5 în

topul celor mai bănoase meserii din viitor.

CERTIFICAT

RECUNOSCUT

Cursul de CONTABILITATE

PRIMARĂ este certificat de

ANC, respectiv de

Ministerul Muncii și

Ministerul Educației și este

recunoscut pe plan național

și internațional.
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Descriere curs

C U R S  P R A C T I C  D E
S P E C I A L I Z A R E

Poți să lucrezi ca un contabili stagiar la o firmă mare.

Poți să ții contabilitatea la un SRL/II/FA/ONG.

Poți să ții contabilitatea propriei fime.

Poti să lucrezi la un birou de contabilitate alături de alți
contabili.

Dacă ești manager sau antreprenor poți învăța cum să
faci proiecțiile financiare și cashflow-urile la firmele la
care lucrezi necesare în diverse proiecte pe care le ai.

Poți să comunici mai ușor cu contabilul firmei tale
deoarece vei ști să interpretezi documentele întocmite.

Cursul de Contabilitate Primară îsi propune să te învețe o meserie
foarte căutată pe piață actuală a forței de munca. 

Acest curs se adresează în principal celor care doresc să practice
profesia de contabil, dar și celor care au deja o oarecare experiență în
contabilitate și doresc să își îmbunătățească cunoștințele din acest
domeniu.

Acest curs îți poate oferi oportunitatea unui
nou loc de munca, a unor venituri

suplimentare sau perspectiva dezvoltării tale
personale/profesionale. 

Ce poți face cu un curs de contabilitate?



CINE  POATE  PARTICIPA

LA CURS? BENE F I C I I
În urma informaț i i lor dobândite

la curs vei putea să  întocmești ,

completezi ș i  să  transmiț i

documente specifice. De

asemenea vei învăța cum să
utilizezi un program / soft de

contabilitate.

Pentru a participa la curs trebuie să ai finalizate studii

medii (liceu). Prin urmare, dacă ești:

Student / tanar absolvent studii superioare si
vrei sa inveti practic meseria de contabil

Angajat în alt domeniu dar vrei să înveți să ții
contabilitatea primară la un SRL/II/FA/ONG

Tanar antreprenor și vrei să cunoști cum se ține
contabilitatea firmei / sau să te informezi cu
privire la contabilitatea/fiscalitatea unei firme
(vei ști să interpretezi corect inregistrările
contabile, balanța și bilanțul firmei și vei fi ferit
de amenzi și penalități)

Șomer / în căutarea unei loc de muncă și vrei să
obții o meserie care să îți ofere multiple
oportunități



Cursurile sunt predate de un practician si prezinta modul de lucru al unui contabil in
practica: incepand de la documentul contabil , efectuand analiza operatiei contabile ,
inregistrand tranzactia in conturi pentru intocmirea balantei/bilantului contabil si
luand in calcul aspectele fiscale .

TEMATICĂ

CURS PRACTIC 
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Întocmirea / completarea documentelor primare;

Completarea registrelor contabile;

Evaluarea patrimoniala;

Întocmirea balanței de verificare

Întocmirea bilanțului contabil;

Transmiterea documentelor specifice;

Utilizarea unui soft de contabilitate.



Cursul este defalcat în module de pregătire teoretică și practică, secțiuni
construite astfel încât să parcurgă un traseu logic al informațiilor: de la
bază la mediu și avansat.  Îți vor fi oferite și studii de caz, resurse  și
bibliografie pentru a putea învăța singur inclusiv acasă, după terminarea
orelor de curs.

Cursul este PREPONDERENT PRACTIC, fiind alocate 120
ore pentru: studii de caz, exerciții, aplicații practice în
programe informatice de contabilitate, care te vor
învăța cum să completezi corect documentele
contabile, cum să înregistrezi corect și cum să identifici
/ monitorizezi neconformitățile din contabilitate.

Cum vei învăța la cursul practic de contabilitate?
Cursul este sustinut de traineri certificati, cu experienta profesionala si
pedagogica dovedite in domeniul de referinta.

Pentru ușurința participării la curs, poți opta și pentru
VARIANTA Online a cursului, atunci când nu poți
ajunge la sala de curs. Vei putea fi în direct cu
trainerul și vei participa cu ajutorul laptopului sau
telefonului la orele de curs, dacă programul nu-ti
permite să fii prezent la sala de curs.

Program de desfășurare: 
2-3 sesiuni pe săptămână după programul de
muncă (16.30 - 19.30)



Bacău, Str. Pictor Aman nr 94 C
(clădirea SIF Moldova)

0757.634.786
secretariat@inov-expert.com

www.inovexpertedu.ro

TAXA DE PARTICIPARE : 800 LEI

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAȚIEI

! REDUCERE LA TAXA DE PARTICIPARE !

*În perioada stării de urgență și a stării de alertă oferim o reducere la înscrierea participanților

Modalități de înscriere:

Direct la sediul nostru din Bacău-str. Pictor Aman nr. 94 C
(clădirea SIF Moldova)

Prin completarea formularului de înscriere și transmiterea
la adresa office@inovexpertedu.ro 

Nu rata un CURS PRACTIC de CONTABILITATE la Bacău
Locuri limitate! Profită de reducerea oferită!


