
PROGRAMA ANALITICĂ 
 

 
Codul disciplinei CIG 214 Semestrul 1 Numărul de credite 5 

 

Facultatea De Ştiinţe Economice 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă Contabilitate 
 
 Total SI TC AT AA 

Programul de studii de licenţă  Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune 

 
 56 28 20 8 0 

 
Categoria formativă a disciplinei 
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă(facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 

Condiţionate - 

Recomandate 
Contabilitate CIG 114 

Contabilitate fundamentală CIG 126 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei: formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a 
utiliza  procedee şi metode de calculaţie a costurilor în cadrul entităţilor 
Obiectivele specifice: 
- dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice specifice contabilităţii de gestiune; 
- însuşirea tipurilor de costuri şi a modalităţilor de determinare a acestora; 
- identificarea modalităţilor de implementare şi exercitare a contabilităţii şi calculaţiei 
costurilor în cadrul entităţilor; 
- formarea deprinderilor privind utilizarea adecvată a procedeelor şi metodelor de 
calculaţie a costurilor; 
- formarea deprinderilor de analiză şi interpretare a informaţiei de tip cost produsă de 
contabilitatea de gestiune. 

Conţinutul activităţilor  
(SI, AT, TC, AA) 

1. Studiul individual prin materiale specifice ID 

Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Cerinţe preliminare. Conţinutul cursului. 
Recomandări de studiu. Evaluarea 
1. Ce este contabilitatea de gestiune? Definirea contabilităţii de gestiune. Funcţiile 
contabilităţii costurilor. Necesitatea şi rolul contabilităţii de gestiune. Apariţia şi 
evoluţia contabilităţii de gestiune 
2. Costurile şi cheltuielile. Conceptele de cost şi cheltuială. Elementele costului. Tipuri 
de costuri. Costul mediu şi costul marginal 
3. Cheltuielile indirecte. Repartizarea cheltuielilor indirecte. Procedeul suplimentării: 
forma clasică. Procedeul suplimentării: forma cifrelor relative de structură 
4. Cheltuielile variabile şi fixe. Comportamentul costurilor. Procedee de separare a 
cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe. Costul subactivităţii 
5. Calculaţia costurilor pe unitatea de produs. Procedeul diviziunii simple. Procedeul 
cantitativ. Procedeul indicilor de echivalenţă. Procedeul echivalării cantitative a 
produsului secundar cu produsul principal 
6. Conducerea contabilităţii de gestiune. Modalităţi de ţinere a contabilităţii de 
gestiune. Organizarea contabilităţii de gestiune în România. Elemente ce stau la baza 
organizării şi conducerii contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor 
7. Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi calculaţia costurilor. Documente utilizate 
de contabilitatea de gestiune. Sistemul conturilor de gestiune. Tratamentul contabil al 
cheltuielilor de producţie. Metode de calculaţie a costurilor 
8. Metode de calculaţie bazate pe costuri complete. Metoda globală. Metoda pe faze. 

Denumirea disciplinei Contabilitate de gestiune 



Metoda pe comenzi. Metoda costurilor standard 
9. Metode de calculaţie bazate pe costuri parţiale. Metoda costurilor variabile. Metoda 
costurilor directe 

2. Activităţi tutoriale şi lucrări de verificare 

AT 1. Dezbateri asupra conceptului de contabilitate de gestiune, a costurilor şi a 
procedeelor de calculaţie a costurilor. Clarificarea răspunsurilor la testele de 
autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 1-5. 

AT 2. Dezbateri asupra conducerii contabilităţii de gestiune şi a metodelor de 
calculaţie a costurilor. Clarificarea răspunsurilor la testele de autoevaluare aferente 
unităţilor de învăţare 6-9. 

TC 1. Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-5. 

TC 2. Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 6-9. 

3. Activităţi asistate 

 
Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice) E 

Stabilirea notei finale 
(procente) 

- evaluare finală 80% 

- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.  20% 

- teste pe parcursul semestrului  

- lucrări de verificare  

Lista materialelor didactice 
necesare (suport de curs, 
ghid de studiu etc.) 

Suport de curs 
Platformă e-learning 
Calculator cu acces la internet 

Bibliografia recomandată Briciu, S.; Căpuşneanu, S.; Rof, M.L.; Topor, D., Contabilitate şi control de gestiune, 
Teorie şi studii aplicative, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2010 
Caraiani, C.; Dumitrana, M. (coordonatori), Contabilitate de gestiune & Control de 
gestiune, București, Editura InfoMega, 2008 
Celnicu, T., O pereche de pantofi: finanţele şi contabilitatea afacerii, Bucureşti, 
Editura Publica, 2016 
Dumbravă, P.; Pop, A., Contabilitatea de gestiune în industrie: teorie şi metodologie, 
costuri integrale, costuri parţiale, bugete de venituri şi cheltuieli, gestiunea stocurilor, 
Cluj-Napoca, Editura Intelcredo, 2011 
Iacob, C.; Simionescu, S.; Manea, D, Contabilitatea de gestiune - instrument 
fundamental al activităţii manageriale, Craiova, Editura Universitaria, 2016 
Tabără, N.; Briciu, S. (coordonatori), Actualităţi şi perspective în contabilitate şi 
control de gestiune, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2012 
Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 
Didactică, Alba Iulia, 2017 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Contabilitate şi 
control de gestiune: suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul 
programului naţional de dezvoltare profesională continuă, Bucureşti, Editura 
CECCAR, 2010 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, 
cu modificările şi completările ulterioare 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, publicate în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu 
modificările și completările ulterioare 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor 
privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de 
gestiune, publicat în Monitorul Oficial nr. 23/12.01.2004 

 



Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lector univ.dr. Teiuşan Sorin-Ciprian  
Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate 




