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Profil: SERVICII 

Modulul: CONTABILITATE GENERALĂ 

Resurse informaționale utilizate: https://www.smartbill.ro/, google classroom, google meet.  

Materialul didactic realizat de către mine este, de fapt, o îmbinare a conținuturilor 
învățării cu resursele informaționale deja existente în mediul online.  

Am accesat platforma SmartBill, care este un soft de gestiune cu ajutorul căruia putem emite 
toate documentele contabile și registre specifice operațiunilor cu mărfuri, și am creat un cont și 
o parolă pe care le-am furnizat-o elevilor. Această platformă funcționeaza în cloud și poate fi 
utilizată și cu ajutorul telefonului, generează documente în format pdf care pot fi trimise pe 
email. 

Precizez că am luat legatura cu reprezentantul firmei SmartBill și am obținut o licență gratuită 
până la data de 30 iunie 2021.  

Voi descrie cum am parcurs programa școlară cu ajutorul acestor resurse pentru capitolul 
„Documente specifice operațiilor economice cu mărfuri”. 

Prima etapa am postat pe google classroom, elevilor mei, următoarea tema: 

 

https://www.smartbill.ro/


Feed-back-ul elevilor a fost extraordinar. Elevii de casa a X-a s-au adaptat foarte repede și 
majoritatea au reușit să finalizeze tema. Pentru că, un numar mic de elevi au motivat că este 
dificil am organizat o întâlnire online cu toată clasa și le-am explicat pașii care trebuie parcurși 
pentru realizarea temei. 

După întalnirea de pe google meet am adresat următoarea intrebare? 

 

Raspunsul elevilor a fost extraordinar.

 



 

 

A doua etapa a constat în postarea de teme pe google classroom adaptate specificului 
disciplinei. În continuare, voi prezenta câteva teme pe care le-am lucrat cu elevii.   

Tema: NOTĂ DE INTRARE RECEPȚIE 



 

 



Rezolvările elevilor: 

 

 

 



Tema: CHITANȚA 

 

Rezolvările elevilor: 

 

 



 

Tema: RAPORT DE GESTIUNE ZILNICA 

 

Rezolvarile elevilor: 

 



 

 

 

Prezenta lucrare nu reprezintă un material didactic ca suport pentru învățarea online, ci se vrea 
o exemplificare a bunelor practici de îmbinare a resurselor disponibile în mediul online cu 
activitățile de învățare online. Am căutat o variantă optimă de parcurgere a programei școlare 
fără să fie nevoie să listăm documente. Să predai „întocmirea documentelor contabile” fără să 
completezi sau să scrii astfel de documente având în vedere că nu toți elevii aveau imprimantă 
acasă, și îndemnul „stați acasă” era la tot pasul, a fost o adevarată provocare.  


