
ÎNTREBĂRI  PENTRU PARTEA TEORETICĂ AFERENTĂ EXAMENULUI LA 
DISCIPLINA CONTABILITATE DE GESTIUNE PENTRU SPECIALIZAREA CIG II ID 

 
 
CAP I  
1. Care sunt informaţiile pe care le furnizează contabilitatea de gestiune? 
2. Exemplificaţi cerinţele contabilităţii de gestiune. Căror categorii de utilizatori se 

adresează informaţiile oferite de contabilitatea de gestiune? 
3. Definiţi contabilitatea de gestiune conform planului contabil francez (obiectivele 

contabilităţii de gestiune). 
 
CAP II  
1. Definiţi stocurile. Prezentaţi clasificarea stocurilor. 
2. Ce reprezintă inventarierea? Prezentaţi metodele de organizare a contabilităţii 

valorilor materiale. 
3. Cum sunt grupaţi purtătorii de informaţii din punct de vedere al existenţei şi mişcării 

stocurilor? 
4. Precizaţi momentele în care sunt evaluate elementele de stocuri. 
5. Prezentaţi metodele de evaluare a elementelor de stocuri la ieşirea din patrimoniu. 
6. Prezentaţi metodele de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor. 
7. Care este rolul stocurilor şi care este obiectivul managementului stocurilor? Care 

sunt întrebările la care trebuie să răspundă managerii în abordarea problematicii 
stocurilor şi în adoptarea deciziilor de formare a acestora? Enumeraţi principalele 
obiective de urmărit în determinarea nivelului stocurilor. 

 
CAP. III. 
1. Enumeraţi problemele care se ridică la nivelul organizării contabilităţii de gestiune. 
2. Enumeraţi factorii care condiţionează organizarea contabilităţii de gestiune şi 

prezentaţi pe scurt aceşti factori. 
3. Prezentaţi funcţia contabilă şi conţinutul economic al grupei de conturi 90: „Conturi 

de decontări interne” (exemplificarea pentru toate conturile din această grupă). 
4. Prezentaţi funcţia contabilă şi conţinutul economic al grupei 92 „Conturi de 

calculaţie” (exemplificarea pentru toate conturile din această grupă). 
5. Prezentaţi funcţia contabilă şi conţinutul economic al grupei 93 „Costul producţiei” 

(exemplificarea pentru toate conturile din această grupă). 
 
 
CAP IV. 
1. Ce desemnează conceptul de cheltuială şi cost, precum şi conceptul de calculaţie a 

costurilor? 
2. Prezentati gruparea cheltuielilor tinand cont de raportul dintre cheltuielile înregistrate 

în contabilitatea financiară după natura lor economică şi cheltuielile încorporate în 
costul producţiei, care face obiectul contabilităţii de gestiune. 

3. Prezentati pe scurt structura de clasificare a cheltuielilor de productie. 
4. Care este nomenclatura tip a articolelor de calculaţie? Prezentaţi modul de formare 

al costului complet commercial. 



5. Prezentati pe scurt criteriile  de clasificare a costurilor  productiei. 
6. Enumeraţi principiile de organizare a evidenţei cheltuielilor de producţie şi de 

calculaţie a costurilor 
7. Enumeraţi etapele privind lucrările de contabilitate de gestiune şi de calculaţie a 

costurilor de producţie. 
 
CAP. V şi VI 
1. Definiţi metoda de calculaţie. Prezentaţi pe scurt structura desemnata de  
literatura de specialitate a metodelor de evidenţă analitică a cheltuielilor de producţie şi 
de calcul a costurilor? 
2. Prezentaţi pe scurt metoda calculaţiei directe (diviziunii simple) sau globală. 
3. Ce presupune procedeul suplimentării în forma sa clasică?  Prezentati pe scurt 
aceste variante de aplicare a procedeului suplimentării în forma sa clasică. Prezentaţi 
procedeul suplimentării în forma cifrelor relative de structură. 
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