
 

                 

SC VERSUS PROJECT SRL 
 

www.versusproject.ro 

office@versusproject.ro 
Tel: 0756 463105 

 

J08/2564/2007 
CUI 22443807 

RO53RZBR0000060009675092 

Raiffeisen Bank Brasov 
RO86TREZ1315069XXX009257 

Trezoreria Brasov 
 

 
 

Invitatie  

Curs CONTABIL – autorizat ANC 

 

Versus Project Brasov– furnizor autorizat de formare profesionala, va invita la cursul 

autorizat ANC (CNFPA) de Contabil (cod COR 331302), care se adreseaza tuturor 

persoanelor interesate de specializare in acest domeniu. 

 

 

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor obtine competenţe generale si specifice 

cu privire la:  

 

1. Comunicarea interpersonală 

(Stabilirea modului de comunicare, Transmiterea și primirea informațiilor, Toduri de 

comunicare)  

2. Lucrul în echipă 

(Roluri în cadrul echipei, Munca în echipă) 

3. Dezvoltarea profesională 

(Identificarea nevoilor de instruire, Metodele de instruire, Participarea la instruire)  

4. Planificarea activității proprii 

(Stabilirea priorităților zilnice, Planificarea activității) 

5. Gestionarea și arhivarea documentelor 

(Înregistrarea documentelor, Sortarea documentelor, Îndosarierea documentelor, Arhivarea 

documentelor) 

6. Utilizarea PC 

(Selectarea programului specific, Introducerea datelor, Tipărirea documentelor)  

 

7. Întocmirea și completarea documentelor primare 

(Întocmirea, completarea și verificarea documentelor contabile) 

8. Contarea operațiunilor patrimoniale 

(Analiza contabilă a documentelor, Identificarea operațiilor economice, Contarea 

elementelor patrimoniale, Conceperea articolelor contabile) 

9. Efectuarea de calcule specifice 

(Stabilirea tipului și a formulei de calcul, Efectuarea calculelor) 

http://www.anc.gov.ro/
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10. Completarea regisrelor contabile 

(Pregătirea registrelor contabile, Completarea registrelor)  

11. Întocmirea balanței de verificare 

(Colectarea documentelor necesare, Întocmirea balanței de verificare, Verificarea soldurilor 

creditoare) 

12. Evaluarea patrimonială 

(Pregătirea procesului de evaluare, Evaluarea patrimoniului, stabilirea rezultatului evaluării) 

 

13. Întocmirea bilanțului contabil 

(Colectarea datelor, Introducerea datelor, Verificarea corelațiilor bilanțiere, Întocmirea 

anexelor la bilanț) 

 

14. Transmiterea documentelor specifice 

(Identificarea și transmiterea documentelor, Respectarea circuitului documentelor în 

unitate) 

 
Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un 

Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul 

Educatiei, Cercetarii si Inovatiei.  

Data: pe tot parcursul anului  

Termen limita de aplicare: la formarea grupei 

*Inscrierile se vor face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza 

inaintea expirarii termenului limita 

Pret: 550 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, 

suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, 

echipamente si formatori.  

Oferta speciala:  

Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul 

cursului este 450 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe 

numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs. 

Conditii de inscriere: absolventi studii liceale cu diploma de bacalaureat, disponibilitate de 

a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor. 
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Inscrierea presupune:  

1. Solicitarea / completarea si transmiterea formularului de inscriere la adresa:  

office@versusproject.ro.  

2. Achitarea taxei de inscriere (100 lei / persoana)  

3. Transmiterea unei copii de buletin la adresa: office@versusproject.ro 

Dosarul complet al cursantului cuprinde: 

1. Formularul de inscriere completat si semnat  

2. Copie dupa buletin  

3. Copie dupa diploma de bacalaureat 

4. Copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamne, unde este cazul) 

5. Contract de formare profesionala semnat de ambele parti 

Informatii suplimentare: 0756 463105, secretariat 

mailto:office@versusproject.ro
mailto:office@versusproject.ro

