
FIŞA DISCIPLINEI 

CONTABILITATE DE GESTIUNE, anul universitar 2017-2018 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3.Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4. Domeniul de studii Finanţe 
1.5.Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/Calificarea Finanţe Bănci/ Economist 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Contabilitatea de gestiune 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  
2.4. Anul de studiu  III 2.5. Semestrul   I 2.6. Tipul de evaluare      

 
V 2.7.Regimul disciplinei  Opţională 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Număr de ore pe 
săptămână: 

4 3.2. din 
care: curs 

2 3.3. seminar/laborator:   2   

3.4. Total oredin planul de 
invatamant 

56 3.5. din 
care: curs 

28 3.6. seminar/laborator 28  

Distribuţia fondului de timp 
 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi............................  
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numar decredite  6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

        

4.1.  de curriculum  Noţiuni economice fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la disciplinele  Management, 
Contabilitatea financiară,  Gestiunea financiară a întreprinderii 

4.2. de competenţe •Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, principiilor şi metodelor aferente domeniului de studiu şi 
fundamental 
•Capacitatea de a explica  , a  analiza  deductiv şi inductiv fenomene şi aspecte circumscrise 
domeniului de studiu. 
•Capacitatea de gândire pragmatică şi predictivă 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart  / marker, cu calculator şi  videoproiector 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

dotarea sălii de seminaru  cu tablă / flipchart  / marker, calculator,  acces internet la 
situaţiile financiare ale societăţilor  
listate la bursă 

6. Competenţe specifice acumulate  

6.1.  
Competenţe 
profesionale 
 

C1. Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei privind 
calculaţia costurilor pe produs, lucrare sau serviciu 
C2. Utilizarea resurselor informatice  în domeniul financiar-contabil privind calculaţia costurilor şi 
elaborarea bugetelor 



 
 
 
 

C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile privind costurile, 
structura acestora după natură şi destinaţie 
C4. Elaborararea bugetelor şi a raportărilor predictive privind evoluţia costurilor după natură şi destinaţie 
C5. Derularea operaţiunilor specifice controlului controlului de gestiune pentru a stabili abaterile de la 
consumurile de materiale, manoperă normate, a determina cauzele şi în consecinţă a găsi soluţiile 

adecvate. 
6.2.  
Competenţe 
transversale 
 
 

CT1.  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă  
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri - specializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei  
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare 

 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1.  
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Contabilitatea de gestiune are menirea să transmită studenţilor cunoştinţe fundamentale teoretice şi 
metodologice  privind calculul costului pe unitatea de produs,lucrare sau serviciu, luarea de decizii optime 
cu ajutorul costurilor relevante, elaborarea şi controlul bugetelor ,gestionarea performanţei întreprinderii 
cu ajutorul instrumentelor strategice moderne.  

7.2.  
Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

1.Să cunoască şi să înterpreteze procedeele de determinare a costului unitar pe produs, lucrare, serviciu 
în funcţie de particula rităţile tehnoco economice ale entităţii economice; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru identificarea şi preluarea elementelor de cheltuieli în 
structura unui cost fiabil şi relevant; 
3. Să  cunoască şi înterpreteze procedeele de alocare a cheltuielilor indirecte pe purtătorul de costuri prin 
prisma relaţiei de cauzalitate ; 
4. Să determine şi să explice necesitatea şi posibilitatea decontării raţionale a cheltuielilor între secţiile 
unei întreprinderi, cu activităţi interdependente; 
5.Să cunoască metodologia elaborării standardelor privind consumurile de materiale, manoperă şi alte 
cheltuieli indirecte. 
6. Să cunoască metodologia elaborării raportărilor privind informaţiile relevante legate de costuri 
7.  Să cunoască şi să stabilească cu ajutorul indicatorilor specifici  costurilor variabile şi relevante  
deciziile adecvate  privind menţinerea sau renunţarea la o linie de fabricaţie  
B. Obiective procedurale 

1.  Dezvoltarea de competenţe în domeniul calculaţiei costurilor ; 
2. Cunoaşterea  şi utilizarea metodelor specifice contabilităţii de gestiune în problematica costurilor 
relevante; 
3. Dezvoltarea  interesului  de a aprofunda  şi continua  cercetarea cu privire la proceedele  raţionale de 
alocare a  costurilor pe produs, lucrare, serviciu; 
4. Formarea de abilităţi privind aplicarea contabilităţii de gestiune  sub forma concretă a raportărilor 
necesare managementului întreprinderii în luarea deciziilor; 
5.Să dezvolte capacitatea de interpretare a rentabilităţii unui produs, lucrare, serviciu prin prisma 
metodelor specifice contabilităţii manageriale. 
Obiective atitudinale 

1.Respectarea normelor de deontologie contabilă în demersul de cercetare a problematicii costurilor; 
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor teme abordate, referate  şi studii de caz ; 
3.Dezvoltarea unui raţionament logic şi constructiv  în  dezvoltarea personală şi profesională 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 



1.Conţinutul şi componentele de bază ale obiectului contabilităţii 
de gestiune (2 ore) 
1.1.Obiectivele contabilităţii de gestiune 
1.2.Costul de producţie, componentă de bază a obiectului contabilităţii 
de gestiune 
1.3.Tipologia şi comportamentul costurilor 
1.4.Producţia, latură valorică a obiectului contabilităţii de gestiune 

 
 
• Prelegere 
• Prezentare la tablă 
• Dezbatere interactivă 

 

2.Organizarea contabilităţii de gestiune (2 ore) 
2.1.Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei 
costurilor 
2.2. Factorii organizării contabilităţii de gestiune 
2.3.Organizarea contabilităţii de gestiune în ţara noastră 

 

• Prelegere 
• Prezentare la tablă 
• Dezbatere interactivă 

 

3.Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra 
purtătorilor de costuri (4 ore) 
3.1.Procedeul suplimentării 
3.2. Procedeul coeficienţilor diferenţiaţi 
3.3. Procedeul coeficienţilor selectivi  

Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă 

 

4. Proceede de separare a cheltuielilor în fixe şi global (4ore) 
4.1.Procedeul punctelor de extrem 
4.2. Procedeul celor mai mici pătrate 
4.4. Procedeul costului marginal 
4.5. Procedeul costului rezidual 
4.6  Procedeul variatorlui 
4.7.  Procedeul funcţiei de regresie de gradul întâi 

 
•Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă  

  

5. Procedee de determinare a costului unitar (4ore) 
5.1.Procedeul diviziunii simple 
5.2.  Procedeul cantitativ 
5.3. Procedeul valorii rămase 
5.4. Procedeul cifrelor de echivalenţă 

 
•Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă  

 

6.Procedee de evaluare şi decontare a producţiei de fabricaţie 
interdependentă (2ore) 
6.1.Procedeul reiterării 
6.2. Procedeul algebric 

 
•Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă  

  

7. Indicatorii  Metodei Direct Costing (4ore) 
7.1.Indicatorii primari 
7.2. Indicatorii specifici 
7.3. Imputarea raţională a cheltuielilor de structură 
7.4. Modelul cost volum profit în previziunea comercială 

 
•Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă  
 

 

8.Costurile, suportul informaţional al deciziilor (2ore) 
8.1 Decizii bazate pe costul marginal (Optimul tehnic şi optimul 
economic) 
8.2. Costuri relevante şi costuri nerelevante 

 
• Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă  

 

9. Calculaţiile standard (4ore) 
9.1. Calculaţiile standard de materiale 
9.2.  Calculaţiile standard de manoperă 

• Prelegere  
• Prezentare la tablă 
•Dezbatere interactivă  

 



Bibliografie: 

1.Călin Oprea, Man Mariana, Nedelcu Monica Viorica-Contabiliate Managerială, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
2008 

2. Căpşuneanu Sorinel, Elemente de management al costurilor, Editura Economică, 2008 

3.Firescu Victoria -  Contabilitate de Gestiune, Editura SITECH, 2009 

4. Firescu Victoria, Bănuţă Mariana- Costurile, punct de referinţă în luarea deciziilor, Editura SITECH, 2011 

5.Firescu Victoria , Bănuţă Mariana-Procedee şi metode de calculaţie a costurilor, Editura SITECH, 2007 

8.2. Seminar/Laborator* Metode de 
predare 

Observaţii 

1.Obiectivele,principiile şi factorii care  
influenţează organizarea contabilităţii de gestiune  
(2 ore) 

  Dezbatere 
interactivă 

  Seminar organizatoric, în care se 
stabilesc obligaţiile de seminar ale 
studenţilor şi  criteriile de apreciere a  
rezultatelor învăţării 

2. Corelaţii între contabilitatea de gestiune 
şi contabilitatea financiară (2 ore) 

Aplicaţii Cheltuielile preluate din contabilitatea 
de gestiune se vor delimita în cheltuieli 
încorporabile,neâncorporabile şi 
cheltuieli supletive  

3. Repartizarea cheltuielilor indirecte pe purtătorii  
de costuri (4 ore) 

Aplicaţii 
Testare 

Se aplică procedeul suplimentării, 
coeficienţilor diferenţiaţi şi coeficienţilor 
selectivi  

4. Separarea cheltuielilor în fixe şi variabile (4 ore) Aplicaţii 
 
 
 
 

Se aplică procedeul punctelor de extrem, 
al costului marginal, 
variatorului, celor mai mici pătrate, 
funcţiei de gradul întâi 

5. Decontarea prestaţiilor reciproce (4 ore) Aplicaţii  
Testare 

Procedeul reiterării şi Procedeul algebric

6. Procedee de deterninare a costului unitar (4 ore) Aplicaţii Procedeul cantitativ 
Procedeul valorii rămase 
Procedeul cifrelor de echivalenţă 
 

7. Indicatorii primari şi specifici ai modelului  
COST-VOLUM-PROFIT (4 ore) 

Aplicaţii 
Testare 

Pragul de rentabilitate, factorul de 
acoperire, levierul operaţional 
 

8. Deciziile “produc sau cumpăr”, “menţin sau înlocui”  
(4 ore) 

Aplicaţii Costurile relevante 

Bibliografie: 
1.Călin Oprea, Man Mariana, Nedelcu Monica Viorica-Contabiliate Managerială, Editura didactică şi pedagogică, 
Bucureşti, 2008 
2. Căpşuneanu Sorinel, Elemente de management al costurilor, Editura Economică, 2008 
3.Firescu Victoria -  Contabilitate de Gestiune, Editura SITECH, 2009 
4. Firescu Victoria, Bănuţă Mariana- Costurile, punct de referinţă în luarea deciziilor, Editura SITECH, 2011 
5.Firescu Victoria , Bănuţă Mariana-Procedee şi metode de calculaţie a costurilor, Editura SITECH, 2007 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent 
programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor  însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface 
aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul ştiinţelor economice 
contabile 

 Însuşirea şi înţelegerea corectă a cerinţelor privind calculaţia costurilor, elaborarea unor situaţii 
previzionale vor satisface aşteptările managementului firmei,  precum şi ale reprezentanţilor 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic general şi contabil în special. 

 



10. Evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii  de 
evaluare 

 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3.   Pondere din 
notă finală  

10.4 Curs  Proiect  
 
Evaluare finală  

Elaborare şi prezentare 
proiect 
Probă orală 
 

40% 
 
10% 

10.5 Seminar   Rezolvarea studiilor de caz 
 
Prezentarea  referatelor  

Exerciţiul la tablă şi lucrul în 
grup 
 
Dezbatere interactivă  
 

25% 
 
 
25% 

 10.6. Standard 
minim de 
performanţă 

 Nota 5: 3 puncte acumulate din evaluările activităţilor periodice  şi finale şi 2 puncte de la 
activitatea de seminar  

  


