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Abstract

The process of adapting young accountancy apprentices to the workplace must consider the changes 
in the contemporary world, in terms of labour market trends, driven by the emergence of new generations 
of employees. Our study outlines the initial instruction planning directions regarding the activity of 
accountancy apprentices and proposes a conceptual framework for the curriculum for training young 
employees in accounting firms. The study was carried out in two stages: qualitative research of the work 
processes within the accounting firm and applied research in order to adapt the work processes to the 
training needs of apprentices. This paper is useful for professional accountants who hire and train interns, 
but also for accounting teachers, because it presents ways of adapting teaching principles to the practice 
of accounting firms. The research results can guide economic education graduates in terms of relevant 
knowledge to future employers.
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Ü Introducere

În contextul pandemiei actuale, criza sanitară a condus la schimbări majore în privința desfășurării activi
tății curente din multe domenii. Micile firme prestatoare de servicii sau dovedit a fi flexibile, adaptânduși 
pro ce sele de lucru la condițiile create de impunerea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea efec
telor generate de noul coronavirus. Distanțarea socială a contribuit la orientarea activității profesionale contabile 
către schimbare în privința modului de comunicare cu clienții, de primiretransmitere și de arhivare a documen
telor. Aceste procese de lucru au devenit preponderent electronice pentru multe firme de contabilitate. Pe de 
altă parte, observăm că mulți tineri care pătrund în branșa profesioniștilor contabili fac parte fie din generația Y, 
fie din generația Z, ambele recunoscute pentru competențele digitale avansate ale membrilor săi. Predarea 
șta fe tei către acești tineri trebuie să țină cont de tendințele actuale.

În lume, în domeniul contabilității sunt din ce în ce mai multe opinii care pun accentul pe învățarea prin 
mun că, mai mult decât pe învățarea pentru muncă (Herbert et al., 2021). În multe cazuri, organizarea activității 
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ucenicilor se poate baza pe un curriculum conceput potrivit circumstanțelor de lucru, pentru a facilita deprinderea 
abilităților profesionale (Billett, 2011). În educație, termenul curriculum are următorul sens: „demers cuprinză
tor/complet, dar sintetic, rezumativ, esențial, care renunță la detalii și prezintă doar ce este relevant, ceea ce 
este abso lut necesar” (Ilie, 2005).

Considerăm că integrarea tinerilor angajați la locul de muncă oferit de un agent economic ce desfășoară 
acti vități de contabilitate ar putea fi facilitată printrun astfel de demers. Prezentul articol trasează cadrul pentru 
conceperea și dezvoltarea curriculumului necesar adaptării tânărului profesionist contabil la noul loc de muncă 
astfel încât acesta să fie ajutat să deprindă cât mai repede abilități profesionale relevante, esențiale.

Cercetarea noastă parcurge două etape: una calitativă, din perspectivă hermeneutică, și una aplicativă, 
cu caracter experimental. În etapa calitativă am studiat și analizat procesele de lucru din cadrul firmelor de 
con ta bilitate în vederea adaptării acestora la necesitățile de instruire a stagiarilor. Atunci când procesele de 
lucru sunt cercetate din in terior, de către o persoană care participă activ la acestea, în vederea explicării lor, 
vorbim despre o perspectivă hermeneutică, așa cum este și prima parte a prezentului studiu. Partea aplicativă 
constă în proiectarea, dezvoltarea și testarea unui cadru conceptual adaptat necesităților de instruire a ucenicilor 
contabili. Deoarece prezentăm noțiuni de interes pentru mai multe discipline (contabili tate, management și 
edu cație), considerăm că demersul nostru este unul interdisciplinar.

Ü Privire de ansamblu

A devenit deja cunoscut și acceptat faptul că tinerii care fac parte din generațiile Y și Z au deprinderi și ca
rac teristici ale personalității diferite de generațiile precedente. Tinerii din generația Y, născuți între anii 1980 și 
2001, sunt foarte adaptabili și rapizi în rezolvarea sarcinilor de lucru, cred în importanța formării continue, pe 
tot par cursul vieții, și consideră locul de muncă o oportunitate de dezvoltare personală, dar sunt lipsiți de răbdare 
(Berkup, 2014). Despre generația Z se spune că este tehnologică, socială, globală și dezvoltată, con siderânduse 
că este cea mai conectată, inteligentă și educată generație (Sidorcuka și Chesnovicka, 2017). Alte caracteristici ale 
tinerilor născuți după 2000 sunt creativitatea, capacitatea de a rezolva sarcini multiple, viziu nea amplă, indivi dua
lismul în detrimentul muncii de echipă și preferința pentru sarcini personalizate, ieșite din tipare (Berkup, 2014).

Putem spune că aceste generații sunt deschise către procesul instructiv deoarece au beneficiat în școală 
de noi principii pedagogice, de o orientare didactică modernă, conform căreia mentorul, respectiv predarea, 
nu mai ocupă locul central, iar balanța este înclinată în favoarea învățământului formativ, centrat pe obiective.

Din perspectiva managementului resurselor umane se face distincție între învățare și instruire, ca elemente 
ale formării profesionale (Bădescu et al., 2008):

„învățarea – schimbarea relativ permanentă a comportamentului apărută ca urmare a unei experiențe;
[…]
instruirea – modificarea planificată și sistematică a comportamentelor, prin activități și programe de în

vățare ce permit individului să dobândească nivelul de cunoștințe, aptitudini și competențe necesare pentru 
ași îndeplini sarcinile în mod eficient”.

Succesul procesului de instruire este determinat în mare măsură de atenția acordată planificării aferente. 
Proiectarea activității de instruire presupune a da răspunsuri la următoarele întrebări și a urma pașii respectivi 
(Ilie, 2005):

1. Ce voi face? Răspuns: Stabilesc obiectivele de atins prin instruire.
2. Cu ce voi face? Răspuns: Stabilesc care va fi materialul informațional ce va contribui la dobândirea 

com petențelor necesare.
3. Cum voi face? Răspuns: Stabilesc strategia instruirii – forma de organizare, mijloacele și metodele ne cesare.
4. Cum voi aprecia progresul? Răspuns: Stabilesc dacă rezultatele instruirii corespund obiectivelor.
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Instruirea în cadrul firmei de contabilitate trebuie să excedeze obiectivul atingerii competenței în realizarea 
sarcinilor curente, deoarece specificul acestei profesii impune dezvoltarea raționamentului profesional și capa
citatea de învățare și dezvoltare continuă (Murphy și Hassall, 2020). Mai mult chiar, procesul instructiv trebuie 
abordat din perspectiva mentordiscipol, astfel încât cursanții să aibă oportunitatea de ași forma o identitate 
so cială relevantă în contextul locului de muncă (Herbert et al., 2021).

Ü Cadrul conceptual

Problematica de soluționat este identificarea principalelor dimensiuni ale practicii contabile și transpunerea 
lor întrun cadru conceptual ce poate fi adaptat, dezvoltat și utilizat pentru instruirea salariaților începători. 
Por nim de la cele cinci principii de bază ale procesului instructiv (Merrill, 2002), conform cărora succesul instruc
ției apare dacă și numai dacă:

l ucenicii sunt implicați în rezolvarea unor probleme concrete, reale;
l cunoștințele deținute sunt scoase la suprafață, pentru a constitui fundamentul noilor cunoștințe;
l cunoștințele noi sunt exemplificate de mentor;
l cunoștințele noi sunt puse în practică de către începător;
l cunoștințele noi devin o parte integrantă a muncii ucenicului.

Astfel, trebuie să facem apel la cunoștințele deținute, necesare rezolvării practice a problemelor concrete, 
care vor fi exemplificate, aplicate și integrate în activitatea noului salariat. Acestea sunt aspectele care neau 
con dus la creionarea cadrului conceptual pe care îl prezentăm în figura de mai jos.

Cadrul conceptual al curriculumului necesar
adaptării tânărului profesionist contabil la locul de muncă

Sursa: Propria proiecție.

Calculez, 
listez

Întocmesc, 
distribui

Primesc, 
procesez

1. Furnizori
Facturi, bonuri 
fiscale, NIRuri, 

bonuri de consum, 
polițe de asigurare, 

proceseverbale, 
contracte, 
scadențare

2. Clienți
Facturi, Raportul Z, 

proceseverbale, 
contracte

3. Casierie
Bonuri fiscale 

primite, chitanțe 
emise/primite, 

Raportul Z, dispoziții 
de plată/de încasare

4. Bănci
Extrase de cont, 

contracte de credit, 
scadențare, scrisori 
de garanție, ordine 

de plată, cecuri, 
bilete la ordin

5. Asociați
Deconturi, ordine 

de deplasare, rapoarte 
de tranzacții cont personal, 

contracte de creditare 
a societății, 

proceseverbale ale 
AGA, decizii ale 

managerilor

12. Punctaje, 
fişe de cont

Fişe furnizori, fişe 
clienți, proceseverbale 
de punctaj, confirmări 

de sold

11. Balanță, 
declarații, bilanț
Balanța de verificare, 
formularele 100, 112, 

300, 394, 390, 097, 
205, 207

10. Evidențe analitice, 
alte documente 

justificative
Balanță furnizori, balanță 

clienți, balanța mijloacelor 
fixe, a materialelor

9. Jurnale
Jurnalul de vânzări, Jurnalul 

de cumpărări, registrul 
de casă, Registruljurnal, 

Registrulinventar, 
Cartea mare, 

Jurnalul 
de bancă

8. Calculul 
impozitelor

Fişe de calcul impozit 
pe venit (în funcție 

de bonificații) sau fişe 
de calcul impozit

pe profit, cheltuieli 
nedeductibile,

impozit pe
dividende

6. Instituții
de stat

Decizii de impunere, 
adrese de înştiințare, 

fişele sintetice 
ale plătitorilor

7. Personal
State de plată, 
decizii privind 

personalul,
certificate medicale, 
cereri de concediu, 
pontaje, contracte 

de muncă, deconturi, 
ordine de deplasare
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Reprezentarea grafică a cadrului conceptual pe care îl propunem ilustrează 12 conceptecheie care vor 
sta la baza organizării activității tânărului ucenic:

l concepte de tip input: furnizori, clienți, casierie, bănci, asociați, instituții de stat, personal;
l concepte de tip output: calculul impozitelor, jurnale, balanță și declarații, bilanț, punctajefișe de cont.
Cele 12 conceptecheie sunt succesive, fiind sugerată ordinea recomandată pentru analiza și procesarea 

documentelor primite (inputuri), respectiv pentru calculul, listarea, întocmirea și livrarea documentelor rezultate 
(outputuri). Forma circulară a imaginii reprezintă ciclicitatea activității, având în vedere că procesele sunt reluate, 
în aceeași ordine, la începerea exercițiului financiar următor.

Au fost stabilite cele mai uzuale tipuri de documente, proprii fiecărui conceptcheie. Această manieră 
de sintetizare și clasificare ușurează evaluarea nivelului de cunoștințe deținute de ucenic și trasează direcțiile 
de urmat în procesul instruirii. Cadrul conceptual a fost stabilit în urma analizei documentelor unui portofoliu 
de opt firme înregistrate în România care activează în domeniul serviciilor, după cum se poate observa din de
ta  liile prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Caracteristicile portofoliului analizat pentru stabilirea cadrului conceptual

Nr. 
crt.

Domeniul de activitate Codul CAEN
Vectorul 

fiscal
TVA

TVA
la încasare

1 Consultanță 7022 Venit Trimestrial Nu
2 Consultanță 7022 Venit Lunar Nu
3 Traduceri 7430 Venit Lunar Da
4 Traduceri 7430 Venit Trimestrial Da
5 Organizarea de evenimente profesionale 8230 Venit Trimestrial Da
6 Cursuri profesionale 8559 Venit Trimestrial Da
7 Servicii medicale 8623 Venit Nu Nu
8 Activități recreative 9329 Venit Nu Nu

Sursa: Propria proiecție.

Extinderea cadrului conceptual și adaptarea lui la noi atribute, deținute de firmele ce activează în alte 
do menii de activitate, va constitui obiectul unor cercetări ulterioare. Propunerea noastră ține cont de faptul 
că prezentarea documentelor care urmează să fie procesate sau generate trebuie făcută gradual, plecând la 
în ce putul instrucției de la cele uzuale, pentru ca pe parcurs complexitatea acestora să crească.

Ü Stabilirea obiectivelor

În educație sunt utilizate mai multe proceduri pentru definirea obiectivelor operaționale. Tehnica Landsheere 
presupune stabilirea următoarelor repere: persoana vizată, comportamentul observabil, performanța stabilită, 
condițiile de manifestare a comportamentului și criteriile care atestă performanța (De Landsheere și De Landsheere, 
1979). Din această perspectivă putem stabili ca finalități ale instruirii tinerilor ucenici următoarele obiective 
operaționale:

ü O1. Tânărul va fi capabil să atribuie fiecărui document categoria stabilită prin conceptulcheie, indiferent 
dacă documentul este redactat în limba română sau în limba engleză, iar forma electronică a acestuia va fi corect 
arhivată în cadrul directorului care corespunde conceptuluicheie.

ü O2. Tânărul va putea să atribuie fiecărui document articolul contabil corect, indiferent dacă documentul 
este redactat în limba română sau în limba engleză, cu preluarea corectă a notei contabile în aplicația software 
de contabilitate.
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ü O3. Tânărul va fi capabil să proceseze articolul contabil corect, fără să facă erori în privința valutei în
scri se în document, cu preluarea corectă a notei contabile în aplicația software de contabilitate.

ü O4. Tânărul va putea să proceseze articolul contabil corect, fără să facă erori legate de regimul de ta
xare inversă, referitor la mecanismul de simplificare a plății taxei pe valoarea adăugată, cu preluarea corectă a 
notei contabile în aplicația software de contabilitate.

ü O5. Tânărul va fi capabil să identifice corect furnizorul sau beneficiarul, conform Codului fiscal, inclusiv 
prin verificarea VIES a firmelor din Uniunea Europeană, cu preluarea corectă a datelor în aplicația software de 
contabilitate.

ü O6. Tânărul va putea să calculeze corect impozitul pe venit, luând în considerare bonificațiile legale, 
în cadrul unui fișier Excel.

ü O7. Tânărul va putea să determine corect impozitul pe profit, ținând cont de cheltuielile nedeductibile, 
în cadrul unui fișier Excel.

ü O8. Tânărul va fi capabil să listeze și să arhiveze, atât în format electronic, cât și în format letric, fără 
omi siuni, următoarele jurnale: Jurnalul de vânzări, Jurnalul de cumpărări, registrul de casă, Registruljurnal, 
Re gis trulinventar, Cartea mare, Jurnalul de bancă.

ü O9. Tânărul va putea să listeze și să arhiveze, atât în format electronic, cât și în format letric, fără omisiuni, 
următoarele evidențe analitice: balanță furnizori, balanță clienți, balanța mijloacelor fixe, balanța materialelor.

ü O10. Tânărul va fi capabil să identifice din evidențele analitice soldurile pentru care sunt nece sare 
cla ri fi cări și să le centralizeze sub forma unei situații, în cadrul unui fișier Excel.

ü O11. Tânărul va putea să finalizeze punctaje cu furnizori și cu beneficiari, atât pe cale electronică, cât 
și direct cu reprezentanții acestora, astfel încât soldurile să corespundă evidențelor ambilor parteneri, iar rezul
tatele punctajelor să fie consemnate prin procesverbal.

Ü Materialul informațional

Formularea obiectivelor ne ghidează în căutarea materialului informațional pe care îl vom recomanda 
spre studiu tânărului aspirant la profesia contabilă. O lucrare care captează și menține vie atenția încă de la 
în ceput este articolul de blog Ce spune contabila? Mic dicționar de termeni contabili (Domacont, 2013), o incur
siune realizată întro manieră lejeră, nonformală, printre noțiuni elementare de contabilitate.

Nivelul următor poate fi atins prin studiul articolului Educație financiară prin recurs la contabilitate (Lapteș, 
2017), care face parte dintro culegere de texte, analize și studii de caz pentru studenți și antreprenori, apărută 
sub îndrumarea unui colectiv de profesori universitari. Lucrarea trece în revistă și definește principalele documente 
justificative, financiarcontabile, precum și jurnalele contabile. Pentru studiul aprofundat recomandăm Intro
ducere în contabilitate. Suport de curs FABBV ID în cinci pași (Manea, 2013), care reușește să îmbine în mod 
armonios și atractiv cele mai importante noțiuni teoretice de contabilitate cu aplicații practice.

În cele din urmă, atenția trebuie să se îndrepte către articole care tratează la un nivel profesional ridicat 
si tuații punctuale cu care mai devreme sau mai târziu se confruntă orice truditor din branșa contabilă: Me
canismul taxării inverse (Stănciulescu, 2020), Regimul de impozitare al societăților: impozitul pe profit versus 
im pozitul pe venituri (Stănciulescu, 2021), Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările 
spe cifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe 
ve niturile microîntreprinderilor (Păunescu și Popa, 2020) și Regimul contabil și fiscal privind sponsorizarea 
(Cernușca, 2020).

Ü Strategia instruirii

Putem considera că strategia instruirii reprezintă o structură procedurală, realizată prin ordonarea acțiu
nilor și operațiunilor instructive, în măsura în care acestea constituie metode și procedee prin care sunt transmise 
cunoștințe ce vor conduce la formarea de noi abilități și deprinderi (Serdenciuc, 2016).



8

CECCAR BUSINESS REVIEW
ISSN 2668-8921 • ISSN-L 2668-8921

N0 12/2021
www.ceccarbusinessreview.ro

Cu siguranță, cele mai uzuale metode, familiare tuturor de pe băncile școlilor, sunt cele expozitive. În 
cazul nostru, expunerea îmbracă forma instructajului, care precizează și clarifică sarcinile de lucru, prin viu grai, 
înainte de desfășurarea activității propriuzise. Tot în categoria metodelor expozitive se încadrează demonstrația 
logică și explicația. Considerăm că ar gu mentarea deductivă la care face apel fiecare dintre aceste procedee este 
esențială pentru înțelegerea con cep telorcheie astfel încât în etapa inițială a instruirii să se creeze o fundație 
solidă pentru construcția din etapele următoare.

Algoritmizarea presupune rezolvarea problemelor întro succesiune determinată prin intermediul unor 
instrucțiuni sau al unor indicații care trebuie urmate pentru ducerea la îndeplinire a acțiunilor de executat 
(Serdenciuc, 2016). În sprijinul metodei de algoritmizare propunem utilizarea unor situații centralizatoare privind 
vânzările (Tabelul 2), respectiv cumpărările (Tabelul 3), care vor familiariza tânărul profesionist cu aspectele 
rele vante ce trebuie avute în vedere în legătură cu aceste documente.

Tabelul 2. Structura propusă pentru centralizatorul documentelor de vânzare

Denumirea 
clientului

Codul VIES
(doar pentru 
clienții UE)

Factura Tipul vânzării Taxarea TVA
Valoarea 
fără TVA

TVA
Valoarea 
cu TVA

Cursul 
valutar 
din ziua 

precedentăDa Nu Nr. Data În țară În UE Export Normală Inversă Lei Lei Lei Euro USD

Sursa: Propria proiecție.

Tabelul 3. Structura propusă pentru centralizatorul documentelor de cumpărare

Denumirea furnizorului

Plătitor de TVA
Da
Nu

Codul VIES (doar pentru furnizorii UE)
Da
Nu

Factura
Nr.

Data

Tipul achiziției
Din țară
Din UE
Import

Taxarea TVA

Normală
Inversă

Autotaxare
La încasare

Cota de TVA (%) (19/9/5)
Valoarea fără TVA Lei

TVA Lei

Valoarea cu TVA
Lei

Euro
USD

Cursul valutar din ziua precedentă

Sursa: Propria proiecție.

Considerăm că structurile propuse pentru cele două centralizatoare vor constitui premise solide pentru 
în deplinirea următoarelor obiective stabilite pentru procesul instructiv: (O2), (O3), (O4) și (O5).
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Discuția, schimbul reciproc și organizat de informații și idei (Serdenciuc, 2016), este metoda care va con
tri bui la consolidarea și sistematizarea cunoștințelor astfel încât finalitatea procesului instructiv să fie atinsă.

Ü Rezultatele instruirii

Testarea proiectului activității instructive și a cadrului conceptual a fost efectuată pe parcursul a nouă luni, 
în perioada ianuarieseptembrie 2021, cu implicarea a doi stagiari, unul în vârstă de 19 ani, absolvent de liceu 
cu profil tehnologic, având calificarea de tehnician în activități economice, și un economist, în vârstă de 24 de ani, 
absolvent al specializării Contabilitate și informatică de gestiune.

În procesul de evaluare a instruirii sa constatat reducerea numărului de erori în îndeplinirea sarcinilor 
de lucru cu 60% în privința documentelor lunii septembrie față de luna februarie. Remarcăm persistența erorilor 
din sfera deconturilor pentru cheltuielile asociaților, ceea ce denotă că pentru această categorie nu există un 
fun da ment de cunoștințe solide. Este un fapt explicabil dacă avem în vedere că manualele și pregă tirea din 
tim  pul școlii pun mai puțin accentul pe cunoștințele din acest domeniu comparativ cu noțiunile care stau la baza 
celorlalte conceptecheie.

Apreciem că utilizarea cadrului conceptual a facilitat înțelegerea proceselor de lucru care trebuie parcurse 
de ucenic. În același timp, în procesul instructiv formatorul trebuie să dea dovadă de flexibilitate. Metoda dis
cuțiilor a fost adaptată pentru a se plia preferințelor tinerei generații: operativitate, conectivitate și folosirea 
teh no  lo giilor moderne. Astfel, nu este neapărat necesar ca discuțiile să se poarte față în față. Aplicații precum 
Zoom, AnyDesk sau WhatsApp șiau dovedit utilitatea în perioada formării care a făcut obiectul cercetării.

Ü Concluzii

Studiul nostru subliniază necesitatea planificării procesului de instruire a tinerilor care sunt la început 
de carieră în profesia contabilă. Proiectarea optimă a acestui demers se realizează prin parcurgerea următoarelor 
etape: creionarea cadrului conceptual, stabilirea obiectivelor, configurarea materialul informațional care va 
con tribui la dobândirea competențelor necesare, stabilirea metodelor și procedeelor necesare procesului in
structiv și evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor la sfârșitul perioadei de formare.

Cercetarea de față este utilă profesioniștilor contabili care doresc să devină mentori pentru tinerii salariați 
din acest domeniu, dar și profesorilor care predau contabilitate, deoarece prezintă modalități de adaptare a 
principiilor didactice la practica firmelor de contabilitate. Absolvenții învățământului economic care vor parcurge 
acest articol vor descoperi care sunt principalele direcții pe care se înscrie interesul viitorilor angajatori.

Prezentul studiu propune un cadru conceptual al curriculumului ce poate fi utilizat pentru instruirea ti
ne rilor ucenici în firmele de contabilitate care au în portofoliu societăți comerciale ce activează în sfera serviciilor. 
Dezvoltarea și implementarea unui cadru conceptual pentru curriculumul necesar adaptării tânărului profesionist 
contabil la locul de muncă presupun stabilirea unor conceptecheie și atribuirea celor mai uzuale tipuri de 
do cu mente fiecărui concept. În această etapă este importantă delimitarea conceptelor input, corespun zătoare 
documentelor care sunt primite spre procesare, de conceptele output, ce grupează documentele care rezultă 
în urma procesării.

Obiectivele instruirii trebuie formulate astfel încât să cuprindă comportamentul observabil dezirabil și 
con dițiile de manifestare a comportamentului, să stabilească nivelul de performanță avut în vedere și criteriile 
care atestă performanța. În cadrul strategiei instrucționale șiau dovedit utilitatea următoarele metode: instruc
tajul, demonstrația logică, explicația, algoritmizarea și discuția.

Planificarea procesului de instruire a stagiarilor contribuie la optimizarea cunoașterii organizaționale în 
mă sura în care atât ucenicul, cât și mentorul dau dovadă de flexibilitate și adaptabilitate la noutățile tehnologice.
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