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INTRODUCERE 

Disciplina „Contabilitate de gestiune”  î i propune s  vin  în sprijinul 
celor preocupa i de implementarea acestei contabilit i în activitatea 
întreprinderii, cât i a celor care doresc s  profeseze în acest domeniu.  

Structura cursului se axeaz  pe urm toarele aspecte definitorii: 
elementele fundamentale ale contabilit ii de gestiune; determinarea costului de 
produc ie sau de prelucrare a stocurilor în concep ia metodelor clasice de 
calcula ie, a metodelor bazate pe principiul rapoartelor constante, a metodei 
costurilor standard sau normat ; metodele de calcula ie bazate pe principiul 
costurilor complete; managementul întreprinderii prin costuri. 

Pornind de la elementele fundamentale ale contabilit ii de gestiune, 
prin informa iile de actualitate pe care le ofer , cursul va ghida studen ii spre 
identificarea metodelor de calcula ie ce permit stabilirea costului de produc ie 
i a profitului pe produs, lucrare, serviciu

Cursul „Contabilitate de gestiune” se adreseaz  studen ilor de la forma 
de înv mânt la distan , îns  poate fi  utilizat, în egal  m sur , de c tre 
studen ii de la înv mântul de zi, precum i de c tre speciali tii practicieni. 

 Precondi ii 
Înscrierea la acest curs nu este condi ionat  de parcurgerea altor 

discipline anterioare. În vederea desf ur rii unor activit i performante, în 
timpul derul rii cursului, este îns  recomandat  participarea la disciplinele 
Bazele contabilit ii i Contabilitate financiar , din cadrul programelor de 
licen , sau la alte cursuri introductive, training-uri în domeniul contabilit ii i/ 
sau experien  profesional  în domeniu. Scopul parcurgerii anterioare a unei 
forme de instruire este de a familiariza cursantul cu informa iile teoretice de 
baz  din domeniul contabilit ii, astfel încât aceast  fundamentare, s  îi permit
în elegerea la un nivel superior i aplicarea la nivel practic a informa iilor 
dobândite. Pentru cursan ii care nu ating acest nivel minim recomandat sau 
pentru cei care doresc reactualizarea cuno tin elor se indic  parcurgerea a cel 
pu in unuia din titlurile indicate în cadrul bibliografiei pentru aceast
disciplin . 

  
Organizarea unit ilor de înv are în cadrul cursului

Succesiunea unit ilor de înv are predate pe parcursul cursului 
urmeaz  o organizare logic , pornindu-se de la o prezentare a ceea  ce 
înseamn  contabilitatea de gestiune, urm rindu-se introducerea gradual  a 
principalelor no iuni teoretice i practice necesare a fi asimilate de c tre 
studen i. Se continu  cu o prezentare a modului de determinare a costului de 
produc ie i înregistrarea acestuia, astfel încât cursan ii s  în eleag
mecanismele de determinare a costurilor produc iei realizate. Ulterior, se 
analizeaz  succesiv, în mod detaliat, fiecare din metodele de calcula ie utilizate 
de agentul economic în raport de specificul activit ii. În acest mod, cursan ii 
vor dobândi atât o imagine de ansamblu asupra contabilit ii de gestiune, cât i 
cuno tin ele i competen ele necesare aprofund rii acesteia. 

Pentru facilitarea în elegerii informa iilor i ideilor prezentate, în timpul 
parcurgerii suportului de curs, cursan ii sunt invita i s  consulte sursele 
bibliografice. În situa ia în care cursan ii nu reu esc s  acceseze materialele 
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bibliografice sugerate, ace tia sunt invita i s  contacteze titularul de curs sau 
tutorii disciplinei. 

Studen ii vor dobândi dup  absolvirea acestei discipline urm toarele 
competen e: 

capacitatea de a determina costul de produc ie i costul complet pe 
purt torii de costuri; 

capacitatea de a înregistra toate cheltuielile ocazionate de 
desf urarea activit ii în clasa 9 a planului de conturi; 

capacitatea i abilitatea de a alege metoda de calcula ie în func ie de 
specificul activit ii întreprinderii; 

capacitatea i abilitatea de a determina cu anticipa ie costurile de 
produc ie i de a analiza diferen ele între costurile efective i cele 
prestabilite; 

capacitatea i abilitatea de a identifica i utiliza costurile în luarea 
deciziilor pe toate treptele ierarhice;  

capacitatea de a surprinde evolu ia privind conceptele în 
contabilitatea de gestiune;

capacitatea de a sesiza limitele sistemului informa ional contabil de 
gestiune i tendin ele actuale privind managementul costurilor. 

Calendarul, formatul i tipul activit ilor implicate 
Parcurgerea acestei discipline va presupune întâlniri fa  în fa , studiu 

individual i elaborarea unor teme de control.  
Conform planului de înv mânt, la disciplina Contabilitate de gestiune 

sunt prev zute 44 de ore în total, repartizate dup  cum urmeaz : 
- 22 ore studiu individual; 
-   8 ore activit i tutoriale; 
- 14 ore teme de control. 
Pe parcursul derul rii disciplinei, sunt programate dou  întâlniri fa  în 

fa  cu to i studen ii înscri i la curs. În cadrul primei întâlniri se va parcurge 
prima jum tate a con inutului suportului de curs (unit ile de înv are 1 - 4), iar 
în cea de-a doua întâlnire se vor parcurge informa iile corespunz toare celei 
de-a doua jum t i a suportului de curs (unit ile de înv are 5 - 7). 

În vederea eficientiz rii acestor întâlniri fa  în fa , pentru fiecare din 
acestea, se recomand  parcurgerea de c tre student a suportului de curs pus la 
dispozi ie înc  de la începutul semestrului, iar ulterior întâlnirii, este indicat
rezolvarea sarcinilor i exerci iilor aferente fiec rei unit i de înv are parcurse. 

 De asemenea, anterior întâlnirilor programate, studen ilor li se 
recomand  s  parcurg  materialul corespunz tor unit ilor de înv are abordate 
la fiecare întâlnire din cel pu in una din sursele bibliografice indicate. În acest 
mod, se va facilita orientarea cursului asupra aspectelor de fine e din con inutul 
disciplinei i se va permite concentrarea pe modalit ile de aplicare la nivel 
practic a informa iilor deja parcurse. 

Metodele utilizate pe parcursul pred rii cursului sunt: expunerea 
teoretic , prin mijloace auditive i vizuale; explica ia abord rilor conceptuale; 
prezentarea de explica ii alternative; r spunsuri directe la întreb rile 
studen ilor. În ceea ce prive te activitatea cursan ilor, se va încuraja 
participarea activ  a studen ilor prin problematizarea informa iilor prezentate, 
implicarea în activit i de grup, proiecte de cercetare; realizarea analizei unor 
situa ii concrete din domeniul contabilit ii de gestiune pe baza discu iilor 
libere de grup a studen ilor; studii de caz, solu ii alternative în alegerea metodei 
de calcula ie a costurilor. 

Studentul are libertatea de a- i gestiona singur, f r  constrângeri, 
modalitatea i timpul de parcurgere a cursului. Este îns  recomandat
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parcurgerea succesiv  a unit ilor de înv are prezentate în cadrul suportului de 
curs, în ordinea indicat i rezolvarea sarcinilor sugerate la finalul fiec rui 
paragraf din cadrul unei unit i de înv are. 

Materialele bibliografice obligatorii
Sursele bibliografie au fost astfel stabilite încât s  ofere complet ri din 

perspectiva abord rii na ionale, dar i interna ionale, asupra contabilit ii de 
gestiune. În plus, materialele bibliografice indicate urmeaz  formatul tip 
manual, ceea ce faciliteaz  parcurgerea informa iilor de interes pentru oricare 
din unit ile de înv are studiate. 

Materialele i instrumentele necesare pentru curs
În vederea particip rii la un nivel optim la activit ile cursului, este 

recomandat ca studen ii s  aib  acces la urm toarele resurse: 
- calculator conectat la internet (pentru a putea accesa con inutul 

cursului i pentru a putea participa interactiv pe parcursul 
derul rii acestuia); 

- imprimant  (pentru printarea materialelor suport, a temelor 
redactate, a studiilor de caz); 

- acces la resursele bibliografice (abonament la Biblioteca 
Universit ii); 

- acces la echipamente de fotocopiere. 
   
Tematicile cursurilor 

• Unitate de înv are nr. 1 
Tematica curs: ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE 

CONTABILIT II DE GESTIUNE 
Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 

i rezolvarea testelor de autoevaluare 
• Unitate de înv are nr. 2 

Tematica curs: DETERMINAREA COSTULUI DE PRODUC IE 
SAU DE PRELUCRARE A STOCURILOR  ÎN CONCEP IA 
METODELOR CLASICE DE CALCULA IE – MODULUL 1

Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 
i rezolvarea testelor de autoevaluare 

• Unitate de înv are nr. 3 
Tematica curs: DETERMINAREA COSTULUI DE PRODUC IE 

SAU DE PRELUCRARE A STOCURILOR  ÎN CONCEP IA 
METODELOR CLASICE DE CALCULA IE – MODULUL 2

Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 
i rezolvarea testelor de autoevaluare 

• Unitate de înv are nr. 4 
Tematica curs: METODELE DE CALCULA IE BAZATE PE 

PRINCIPIUL COSTURILOR COMPLETE 
Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 

i rezolvarea testelor de autoevaluare 
• Unitate de înv are nr. 5 

Tematica curs: METODELE DE CALCULA IE BAZATE PE 
PRINCIPIUL RAPOARTELOR CONSTANTE 

Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 
i rezolvarea testelor de autoevaluare 

• Unitate de înv are nr. 6 
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Tematica curs: METODA COSTURILOR STANDARD SAU 
NORMAT

Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 
i rezolvarea testelor de autoevaluare 

• Unitate de înv are nr.7 
Tematica curs: MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII PRIN 

COSTURI
Implicarea studen ilor: Parcurgerea referin elor bibliografice indicate 

i rezolvarea testelor de autoevaluare 

Evaluare i notare 
Evaluarea studen ilor se va realiza conform detalierii de mai jos: 

           - 30 % din nota final  pentru implicarea în dezbaterea problemelor 
teoretice în cadrul activit ilor tutoriale i pentru rezolvarea i prezentarea celor 
dou  teme de control care se g sesc atât în cuprinsul manualului, cât i pe 
platforma ID; 
          - 70 % din nota final  pentru examenul scris bazat pe un test teoretic i 
practic. 

La finalul fiec rei etape de examinare se fac cunoscute studen ilor 
criteriile i baremul detaliat de notare. În prealabil, pe parcursul întâlnirilor se 
vor da exemple de subiecte de examinare, corelate cu obiectivele cursului. Pe 
lâng  informa ia teoretic , studen ii vor trebui s  dobândeasc  competen a de a 
aplica la nivel practic cuno tin ele dobândite. Pentru fiecare sarcin  care se ia 
în calcul la nota final  se va anun a un termen limit , care trebuie respectat 
pentru ca lucrarea s  poat  fi notat .  

Feedbackul pentru activitatea la disciplin  se va acorda atât prin 
intermediul punctajelor ob inute pe parcurs, cât i prin intermediul notelor 
finale (feedbackul se va da în timpul întâlnirilor fa  în fa i/sau prin 
comunicarea acestuia pe internet). Fiecare student poate solicita feedback 
suplimentar prin contactarea titularului sau a tutorelui prin email. 

Elemente de deontologie academic
Se vor avea în vedere urm toarele detalii de natur  organizatoric : 

- Prezen a la activit ile tutoriale nu este obligatorie; 
- Lucr rile elaborate de c tre studen i pe parcursul activit ilor vor avea în 

mod obligatoriu caracter de originalitate. Studen ii ale c ror lucr ri se 
dovedesc a fi plagiate nu vor fi primi i în sesiunea de examene planificat ; 

- Orice tentativ  de fraud  sau fraud  depistat  va fi sanc ionat  cu anularea 
sesiunii de examene pentru studentul în cauz ; 

- Rezultatele finale vor fi puse la dispozi ia studen ilor în maxim dou  zile 
de la desf urarea examenului, prin întâlnirea cu titularul sau on-line, prin 
utilizarea platformei ID; 

- Contesta iile trebuie depuse în maxim 24 de ore de la afi area rezultatelor; 
r spunsul la contesta ii se va da în maxim 48 de ore. 
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Unitatea de înv are nr. 1

ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE  CONTABILIT II DE 
GESTIUNE 

Cuprins 

Obiective 
1.1 Defini ia i obiectivele contabilit ii de gestiune
1.2 Conceptul de costuri i rolul lor în luarea deciziilor 
1.3 Costurile în sprijinul inventarului permanent al stocurilor 
1.4 Probleme generale privind organizarea i conducerea 
contabilit ii de gestiune 
1.5 Modalit i de organizare i conducere a contabilit ii de 
gestiune 
Rezumatul unit ii de înv are 
R spunsurile la testele de autoevaluare 
Bibliografie  

Obiective 
• Identificarea i construirea  costurilor în scopul m sur rii i evalu rii   

performan elor entit ilor economice. 
• În elegerea modulului de organizare a contabilit ii de gestiune. 

Timpul necesar pentru parcurgerea unit ii de înv are: 3 ore

1.1 Defini ia i obiectivele contabilit ii de gestiune 

Contabilitatea de gestiune component  a sistemului contabil 
De mult timp, în cadrul sistemului contabil, apar dou  laturi distincte: 

pe  de o parte, contabilitatea financiar  destinat  înregistr rii schimb rilor care 
au loc în cadrul organiza iei i mediului s u economic, determin rii rezultatelor 
i public rii situa iilor financiare anuale, pe de alt  parte, contabilitatea de 

gestiune care r mâne „secret ” (Richard, 1996), nenormalizat i destinat
managerilor deoarece are drept scop urm rirea modului de formare a 
performan elor economice ale organiza iei. 

În prezent, pe plan interna ional se remarc  o tendin  de deschidere 
progresiv  a contabilit ii de gestiune c tre observarea schimb rilor care au loc 
în organiza ie, a clien ilor i furnizorilor s i, pentru a pune în eviden  sursele 
unei mai bune performan e economice în scopul transform rii organiza iilor 
clasice în „întreprinderi” durabile. A a cum sublinia editorialul Strategic 
Finance (2004, pag.6) „contabilitatea de gestiune este contabilitatea orientat
c tre crearea de valoare, sprijin în luarea deciziilor, anticipare i control”. 

Contabilitatea de gestiune, în calitate de imagine contabil  a 
func ion rii întreprinderilor i organiza iilor, descrie modul în care sunt 
utilizate resursele, care este efectul utiliz rii acestora, ofer  un model economic 
care îi ajut  pe manageri.  
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Func iile contabilit ii de gestiune 
Referindu-ne la misiunea contabilit ii de gestiune, înc  din anul 1923, 

un celebru economist american, J.M.Clark (p. 236), g se te zece func ii ale 
acesteia, i anume: 

• determinarea pre ului normal al bunurilor vândute de întreprindere; 
• fixarea limitelor de reducere a pre urilor;  
• determinarea produselor profitabile i a celor care creaz  deficit;  
• controlul stocurilor; 
• definirea valorii stocurilor; 
• testarea eficien ei diferitelor procese;  
• testarea eficien ei diferitelor departamente; 
• detectarea pierderilor, risipei i furturilor;  
• separarea costului sub-activit ii de costul productiv; 
• asigurarea coeren ei cu conturile financiare. 

Întreprinderea trebuie s - i analizeze costurile deoarece un cost este un 
consum de resurse, s  în eleag i s - i optimizeze rezultatul. Dac  regrup m 
cele zece func ii enun ate mai sus, putem estima c  aceast  analiz  este 
necesar  pentru: 

stabilirea pre urilor. Dar, dup  cum se observ , pia a las  adesea pu in
libertate din acest punct de vedere i singura preocupare a produc torilor 
este aceea de a reu i s  ob in  costul produselor i serviciilor vândute sub 
pre ul s u de vânzare: prioritatea este aceea de a în elege cum se 
formeaz  costurile i care este influen a asupra lor decât de a cunoa te 
care sunt repercursiunile asupra clientului; 
evaluarea stocurilor care influen eaz  calculul rezultatului contabil. 
Evaluarea este o consecin  a existen ei consumurilor perioadei i, în 
contrapartid , a noilor valori ob inute, vândute sau nu, care alc tuiesc 
stocurile de produse, cu atât mai mult cu cât unele dintre acestea sunt 
utilizate în folosul propriu (de exemplu, produc ia de imobiliz ri). Or, 
regula general  (a se vedea IAS 2) este aceea c  stocurile se evalueaz  la 
costul lor i care trebuie  identificat; 
m surarea performan ei produselor, proceselor i entit ilor pentru 
informarea celor care gireaz  întreprinderea. Acest aspect se instituie ca 
un obiectiv major al contabilit ii de gestiune din zilele noastre; 
sprijinirea  controlului intern, în sensul clasic de urm rire a resurselor i 
de respectare a instruc iunilor date, deoarece resursele sunt supuse fraudei 
i risipei. 

Obiectivele contabilit ii de gestiune
În contextul defini iei date putem contura urm toarele ase obiective ale 

contabilit ii de gestiune: 
de a calcula costurile pertinente ale diferitelor func ii, activit i sau procese 
asumate de c tre întreprindere în contextul structurii organizatorice pentru 
o mai bun  st pânire a acestora; 
de a determina bazele de evaluare a anumitor elemente de bilan  ale 
întreprinderii (stocuri, produc ie imobilizat ); 
de a explica cauzele costurilor, rezultatelor produselor, lucr rilor i 
serviciilor pentru a le compara pre urile de vânzare corespondente; 
de a studia comportamentul cheltuielilor în raport cu nivelul de activitate 
al întreprinderii; 
de a stabili previziunea cheltuielilor i veniturilor curente; 
de a interpreta diferen ele dintre elementele previzionate i cele 
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constatate. 

Defini ia contabilit ii de gestiune 
Sintetizând aspectele enun ate, putem da urm toarea defini ie proprie a 

contabilit ii de gestiune: Contabilitatea de gestiune este un sistem prin care se 
calculeaz i analizeaz  valoarea fluxurilor interne în întreprindere. Ea trebuie 
s  fie adaptat  activit ii, structurii func ionale a întreprinderii i cerin elor 
deciden ilor fa  de evolu iile mediului economic i tehnologic. 

Prin urmare, contabilitatea de gestiune constituie un instrument de 
gestiune fundamental pentru m surarea, aprecierea i ameliorarea 
performan elor întreprinderii. 

Testul de autoevaluare 1.1
1. Care sunt cele zece func ii ale contabilit ii de gestiune ? 

…………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………… 

2. Pentru ce întreprinderea trebuie s - i analizeze costurile ? 
………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………… 

R spunsurile se vor da în spa iile goale de mai sus. R spunsurile 
corecte la test se g sesc la sfâr itul unit ii de înv are. 

1.2 Conceptul de costuri i rolul lor în luarea deciziilor 

Conceptul de costuri
Costul este o categorie economic  universal acceptat i are la origine 

verbul latin “constare”, care înseamn  a stabili, a fixa ceva, verb din care s-a 
desprins no iunea de “costa” pentru a exprima “cât s-a consumat sau s-a pl tit” 
pentru un lucru  sau un obiect. Ulterior, de la aceast  no iune s-a ajuns la 
no iunea de cost, al c rui con inut este legat de un consum de valori  care l-a 
ocazionat i care, pentru a putea fi reflectat, trebuie s  aib  la baz  expresie 
valoric . 

Consumurile de valori fiind efectuate în scopul ob inerii unui produs, 
unei lucr ri sau prest rii unui serviciu conduc la efectuarea  unei calcula ii  
pentru a fi posibil  însumarea lor, iar rezultatul ob inut constituie un indicator 
sintetic cunoscut sub denumirea de “cost de produc ie”. 

Din punct de vedere practic, consumurile de valori, în majoritatea 
întreprinderilor, nu se efectueaz  pentru ob inerea unei singure unit i de 
produs, lucr ri sau serviciu, ci pentru o cantitate determinat , în func ie de 
specificul procesului tehnologic i modului de organizare a procesului de 
produc ie. În acest context, costul unitar al produsului constituie un indicator 
determinat pe baza unui calcul matematic, ca raport între expresia valoric  a 
consumurilor de valori (cheltuielile) pe care le efectueaz  o întreprindere cu 
ob inerea i desfacerea produc iei sale, pe o anumit  perioad  de gestiune i 
cantitatea de produse, de lucr ri sau servicii.  


