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Contabilitate de gestiune – lect.univ.drd. Dana-Gabriela SISEA 
1. Problematica organizǎrii particularitǎţilor şi obiectivelor contabilitǎţii de gestiune 

la SC…. 
2. Metodologia bugetǎrii costurilor pe specificul unei întreprinderi industriale. 
3. Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în 

condiţiile aplicǎrii metodei pe comenzi cu aplicaţie la SC...... 
4. Particularitǎţile organizǎrii contabilitǎţii de gestiune şi calculaţiei costurilor pe 

baza  metodei pe faze cu aplicaţie la SC……….. 
5. Metodologia organizǎrii sistemului informaţional de gestiune în condiţiile aplicǎrii 

metodei standard-cost. Studiu de caz la SC……… 
6. Particularitǎţile organizǎrii sistemului informaţional al contabilitǎţii de gestiune şi 

calculaţiei costurilor în condiţiile aplicǎrii metodei direct-costing. Studiu de caz la 
SC…….. 

7. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicǎrii metodei pe 
centre de costuri pe exemplul unei SC. 

8. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicǎrii metodei 
globale pe exemplul SC… 

9. Studiu de caz privind principalele metode de calculaţie a costurilor bazate pe 
conceptul costului complet. 

10. Specificul aplicǎrii metodelor de calculaţie bazate pe conceptul costului parţial. 
11. Particularitǎţile metodologice ale contabilitǎţii cheltuielilor şi calculaţiei costurilor 

în condiţiile aplicǎrii metodei  tarif-orǎ-maşinǎ (THM). 
12. Studiu de caz privind aplicarea procedeelor de calcul a costurilor pe unitatea de 

produs. 
13. Studiu de caz privind imputarea raţionalǎ a costurilor fixe. 
14. Aplicarea procedeelor de determinare a cheltuielilor pe purtǎtori de costuri sau 

pe centre de costuri şi a procedeelor de repartizare a cheltuielilor indirecte. 
15. Calculul costurilor efective de producţie în contabilitatea de gestiune la SC…. 
16. Aspecte specifice ale managementului şi auditului cheltuielilor de producţie si 

calculaţiei costurilor. 
17. Studiu privind interfaţa între costuriledirecte şi costurile indirecte la SC….. 
18. Analiza performanţei activitǎţii întreprinderii pe baza informaţiilor furnizate de 

contabilitatea de gestiune. 
19. Metodologii şi domenii de fundamentare a deciziilor economice şi financiare pe 

baza costurilor postcalculate. 
20. Procedee de contabilizare şi repartizare a cheltuielilor indirecte cu aplicare la 

SC…. 
 

                                            
1
 Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista de mai sus. 


