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În vederea elaborării celor două teme de control, se va avea în vedere prezentarea unei 
entități economice, având ca obiect de activitate producția. Important este ca aceste teme 
să fie realizate în echipe de câte 2 studenți, iar la alegerea entităților economice vor fi 
atenți să aibă în vedere ca fiecare echipă să se raporteze la Coduri CAEN diferite, mai 
exact entitățile alese să aibă obiecte de activitate diferite. 
 

 
TEMA DE CONTROL 1  

 
Exemplificaţi prin diverse exemple şi cu justificarea documentelor justificative aferente 
fiecărei situaţii, următoarele cerinţe: 
 
EX. 1. Evidenţierea costului de achiziţie al stocurilor achiziţionate de la furnizor extern 
(se vor lua exemple atât pentru operaţiunile de import cât şi pentru achiziţii 
intracomunitare, avăndu-se în vedere şi modul de înregistrare în contabilitatea financiară) 
și de la intern. 
 
EX. 2. Evaluarea stocurilor şi recunoaşterea acestora în situaţiile financiare anuale 
(exemplificarea a cel puţin 2 exemple relevante) 
 
EX. 3. Determinarea costului de producţie al stocurilor (costul prelucrării) la intrarea în 
gestiune (avându-se în vedere trei situaţii privind capacitatea reală de producţie, pentru a 
se formula concluziile corespunzătoare)  
 
EX. 4. Evidenţierea metodelor de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiunea entităţii 
economice (CMP cu cele două variante - după fiecare intrare şi la sfârşitul perioadei, 
FIFO, LIFO, preţul standard – exemplificarea se va face în documentul Fişa stocului, 
exemplificând avantajele şi dezavantajele fiecărei metode pe exemplul luat în studiu, 
realizând de altfel şi o analiză comparativa între metode). Pornind de la o societate 
comercială (denumire completă) se va preciza obiectul de activitate, specificandu-se 
principalele fluxuri de operaţiuni economico-financiare, iar in situația  evidențierii 
mișcărilor în cursul perioadei, intrări/ieșiri se va specifica exact ce înseamnă intrare-ieșire 
(prin particularizarea distinctă a categoriei de stoc). Pentru exemplificarea acestor metode 
se vor lua două situaţii, respectiv una aferentă creşterii de costuri (cost de achizitie) în 
cursul perioadei, iar cealaltă, având în vedere scăderea costurilor în cursul unei perioade, 
mai exact situația creșterii prețurilor pentru stocurile de materii prime si respectiv situația 
scăderii prețurilor pentru stocurile de mărfuri. Exemplificarea acestor metode vor fi 
realizate și în programul Excel. 
 

 
 
 



TEMA DE CONTROL 2 
 
EX. 1. Evidenţierea determinării costului complet comercial şi a costului unitar pe total şi 
pe fiecare articol de calculaţie, în documentul Fişa de calculaţie pe fiecare produs în 
parte. Pentru aceeaşi entitate luată în studiu la tema 1 se vor particulariza produsele 
obţinute şi cheltuielile care au determinat modul de formare al costului complet 
comercial. În structura cheltuielilor cu caracter dublu indirect (care vor fi evidenţiate la 
cheltuielile perioadei) vor fi luate atât cheltuielile generale de administraţie-CGA, cât şi 
de desfacere-CD. Exemplificarea Fișei de calculație va fi realizată și în programul Excel. 
 
 
EX. 2. Exemplificarea procedeelor de repartizare a cheltuielilor indirecte (procedeul 
clasic cu cele 3 variante: varianta coeficient unic, varianta coeficienţilor diferenţiaţi, 
varianta coeficienţilor selectivi, procedeul cifrelor relative de structură. Se va avea în 
vedere aceeaşi entitate luată în studiu la începutul efectuării temelor. 

 
 
Notă!  
Lucrările vor fi trimise pe adresa de e‐mail: cameliam@seap.usv.ro 

sau  cameliamihalciuc@yahoo.com,  conform  datelor  precizate  în 
Calendarul disciplinei. 

Temele vor trebui să fie predate atât în format printat cât şi în format 
electronic. 
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