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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate de gestiune  2017-2018 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate de gestiune 
2.2 Titularul disciplinei (coordonatorul disciplinei) Conf. univ. Firescu Victoria 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. Firescu Victoria 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 56 3.2 din care SI 28 3.3 SF /ST / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  70 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual  122 
3.5 Total ore pe semestru 150 
3.6 Număr de credite 6 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor economice fundamentale de  management,   
contabilitate, statistică economică 

4.2 De competenţe 
Capacitatea de înţelegere a  principiilor şi metodelor aferente domeniului de 
studiu  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului •Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
Dotarea sălii de seminaru  cu tablă / flipchart  / marker, calculator,  acces internet 
la situaţiile financiare ale societăţilor listate la bursa 
 

 
 

6. Competenţe specifice vizate 
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei– 3 PC; 
C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari– 2 PC; 
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, 
riguroasă, eficientă şi responsabilă-1 PC; 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Să dezvolte şi 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. 
C. 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. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 
Conţinutul şi componentele de bază ale obiectului 
contabilităţii de gestiune 

1 

Utilizarea 
facilităţilor 
platformei e-
learning 
(chat, forum)
E-mail 
Consultaţii 

Materialul didactic este divizat 
în unităţi de studiu care 
facilitează învăţarea graduală 
şi structurată. 

U2 
Relaţiile de echilibru dintre contabilitatea de gestiune şi 
contabilitatea financiară 

2 

U3 
 Premisele, principiile şi variantele de organizare a calculaţiei 
costurilor 

2 

U4 
Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra 
purtătorilor de costuri 

3 

U5 Proceede de separare a cheltuielilor în fixe şi variabile 2 

U6 
Identificarea şi clasificarea cheltuielilor care formează costul 
de producţie 

2 

U7 Procedee de determinare a costului unitar 2 
U8 Reiterarea şi procedeul algebric în calcul costului unitar 2 
U9 Metoda coeficienţilor de echivalenţă în calculul costului unitar 2 
U10 Metoda costurilor variabile  2 
U11 Modelul cost volum profit în previziunea comercială 2 

U12 
Principalii indicatori primari şi sintetici ai Metodei Direct 
Costing  

2 

U13 Costurile, suportul informaţional al deciziilor 2 
U14 Calculaţiile standard 2 
Bibliografie 
1. V.Firescu.,Contabilitate de gestiune – Note de curs (în format electronic), 2017 
2. M. Dumitrana - Contabilitate de Gestiune şi Control de Gestiune, Editura Universitară, 2011 
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3.C.Oprea- Contabilitate de Gestiune şi Control de Gestiune, Editura Universitară, 2009 
4.V.Firescu, M.Bănuţă- Costurile, punct de referinţă în luarea deciziilor, Editura SITECH, 2011 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Obiectivele,principiile şi factorii care influenţează organizarea 
contabilităţii de gestiune 

2 

- dialogul 
- exerciţiul  
- testarea 
- consultaţii  
 

 

  Seminar organizatoric în 
care se stabilesc obligaţiile 
de seminar ale studenţilor şi  
criteriile de apreciere a  
rezultatelor învăţării. La 
ultimul seminar se va susţine 
test de verificare a 
cunoştinţeloir. 

2 Corelaţii între contabilitatea de gestiune şi contabilitatea fin. 2 

3 Conturile utilizate în contabilitatea de gestiune  2 

4 
 Separararea cheltuielor în fixe şli variabile cu ajutorul 
procedelor: puncte de extrem, celor mai mici pătrate 

2 

5 
Procedeul costului marginal, costului rezidual şi matematic 
utilizate în separarea elementelor componente ale costului  

2 

6 
 Reiterarea  şi procedeul algebric în decontarea prestaţiilor 
reciproce 

2 

7 
 Procedee de deterninare a costului unitar: diviziunea simplă, 
procedeul cantitativ, procedeul valorii rămase 

2 

8  
Calculul costului unitar în producţia sorto tip şi sorto-
dimensională 

2 

9 
Determinarea şi interpretarea indicatorilor primari ai metodei 
costurilor variabile 

2 

10 
Determinarea şi interpretarea pragului de rentabilitate, a 
factorului de acoperire, a marjei de siguranţă şi a altor 
indicatori specifici metodei costurilor variabile 

3 

11 
Modelul Cost Volum Profit în realizarea scenariilor  optime 
ale unui portofoliu de produse 

3 

12 
Deciziile “produc sau cumpăr”, “menţin sau înlocui” 2 

13 
Determinarea abaterilor costului efectiv faşă de costul 
standard 

2 

Bibliografie 
1.S. Căpşuneanu , Elemente de management al costurilor, Editura Economică, 2008 
2. M. Dumitrana - Contabilitate de Gestiune şi Control de Gestiune, Editura Universitară, 2011 
3. V.Firescu.,Contabilitate de gestiune – Note de curs (în format electronic), 2017 
4.C.Oprea- Contabilitate de Gestiune şi Control de Gestiune, Editura Universitară, 2009 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară  privind: 

 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 nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore):  
-coerenţa logică şi capacitatea  de 
sinteză a  tratării subiectului 
teoretic   şi aplicativ abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă 
(30%)  
- proiect  (20%) 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 Tema de casă  propuse de cadrul 
didactic cu precizarea cerinţelor 
impuse. 
 

 Dialogul prin chestionare orală  
 
 
 
 Testare 
 
 
 Evaluarea lucrărilor individuale 
 
 

20% 
 
 
 
20% 
 
 
10% 
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10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul contabilităţii 
de gestiune  
2. Cunoaşterea principiilor şi  metodelor  specifice  privind determinarea costului unitar al 
produsului, serviciului, lucrării 
3.Capacitatea de a analiza impactul costurilor asupra performanţei financiare a firmei  
 

 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Victoria Firescu         Conf. univ. dr. Victoria Firescu 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 

 
 

Director de Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU 

 
 


