
PROCEDEE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA DE GESTIUNE 
 

Determinarea costurilor implică utilizarea, de cele mai multe ori, a unor algoritmi matematici ce 
generează obţinerea unor informaţii punctuale în momentul în care se cunosc datele de ansamblu. În 
funcţie de informaţia ce se doreşte a fi cunoscută, se întâlnesc trei tipuri de procedee: procedee de 
calculaţie a costurilor pe produs, procedee de repartizare a cheltuielilor, respectiv procedee de 
separare a cheltuielilor în variabile şi fixe. 

1. Procede de calculaţie a costurilor pe produs 
Această categorie de procedee are drept obiectiv determinarea costurilor pe produs în momentul 

în care se cunoaşte totalitatea cheltuielilor angajate. În funcţie de particularităţile cazului pentru care se 
doreşte determinarea costului unitar, sunt cunoscute următoarele variante: 

• Procedeul diviziunii simple; 
• Procedeul valorii rămase (al deducerii valorii produsului secundar) sau procedeul restului; 
• Procedeul indicilor de echivalenţă; 
• Procedeul cantitativ; 
• Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal. 

 
1.1 Procedeul diviziunii simple 

Acest procedeu  îşi găseşte o aplicabilitate cu prioritate în ramura vegetală, unde toate 
cheltuielile sunt efectuate pentru obţinerea unui singur tip de producţie, neexistând culturi intercalate 
sau produse secundare. Toate cheltuielile existente au un caracter direct, costul unitar fiind determinat 
pe baza unui raport între totalul cheltuielilor şi cantitatea obţinută. Algoritmul de calcul utilizat este 
următorul: 

Cu  =     Σ Ch,      unde: 
                                                                                   Q 

Cu – cost unitar, 
Ch – Cheltuieli efectuate, 
Q -  producţie obţinută. 

 
1.2 Procedeul valorii rămase (al deducerii valorii produsului secundar) sau procedeul restului  

Acest procedeu este utilizat în toate cazurile în care de la o cultură sau categorie de animale se 
obţin două sau mai multe produse, indiferent de destinaţia lor economică.  Spre exemplu, la culturile 
cerealiere, obiectul principal de calculaţie îl reprezintă porumbul boabe, grâul etc. La categoria vaci 
pentru lapte produsul principal este laptele, la categoria ovine de producţie produsul principal este lâna. 
În această situaţie, celelalte produse sunt produse fără calculaţie (paie, coceni, viţei, gunoi etc.). 

Ca algoritm de calcul acest procedeu presupune stabilirea iniţială a unei valori pentru producţia 
secundară, în funcţie de cantitatea obţinută şi modul de valorificare a acesteia. După determinarea 
valorii producţiei secundare, pentru determinarea costului unitar aferent produsului principal se aplică 
„teoria restului”, în sensul că valoarea cheltuielilor rămase se raportează la cantitatea de producţie 
principală obţinută, în vederea obţinerii costului unitar aferent produsului principal.  Metodologia de 
calcul este următoarea: 
 

1. Determinarea valorii producţiei secundare: 
Costul qs = qs (intern)* P + qs (extern)* P – Ch S, unde: 

qs – producţie secundară; 
P – preţ; 
Ch S – cheltuieli suplimentare. 
2. Determinarea costului unitar aferent producţiei principale: 



Costul Qp   =   Ch – Costul qs,  unde: 
Qp 

Ch – cheltuieli de producţie totale, 
Qp – producţie principală. 

1.2.1 Procedeul indicilor de echivalenţă 
Acest procedeu echivalenţă poate fi folosit în cazul culturilor intercalate (spre exemplu: porumb 

cu fasole, porumb cu dovlecei, pepeni cu fasole etc.). În acest caz, cheltuielile de producţie se 
colectează în mod obişnuit pe grupul respectiv de culturi care constituie obiectul de calculaţie. Se pot 
distinge unele cheltuieli directe individualizabile, cum ar fi cele cu sămânţa şi recoltarea, dar practic nu 
se realizează această separare. Suma totală a cheltuielilor colectate, diminuată cu valoarea producţiei 
secundare (la valoarea realizabilă netă), se repartizează asupra produselor principale în baza unui 
criteriu ales. În practică se folosesc drept criterii de repartizare valoarea realizabilă netă a produselor, 
unităţile nutritive, etc. 

Metodologia  determinării  costului unitar implică parcurgerea următoarelor etape: 
 

1. Alegerea unui produs drept bază de comparaţie  
Pentru determinarea indicilor de echivalenţă poate fi ales oricare dintre produsele pentru care se doreşte 
calculul costului de producţie. 
 

2. Calculul indicilor de echivalenţă (K j ) 
Pentru determinarea indicilor de echivalenţă există mai multe variante de calcul: 

• ca raport direct; 
• ca raport invers; 
• utilizarea unei combinaţii de parametri (indici de echivalenţă complecşi). 
 

Indici de echivalenţă calculaţi ca 
raport direct 

Indici de echivalenţă calculaţi ca 
raport invers 

Indici de echivalenţa complecşi1 

               K j    =   P j         
                     P b    

               K j    =   P b         
                     P j    

      K j    =    P j1* P j2*....* P jn         
             P b1 *  P b2*...*P bn 

3. Echivalarea calculatorie a producţiei obţinute  prin transformarea producţiei respective în 
unităţi de producţie convenţională (Qe) 

Această etapă presupune utilizarea unui raţionament simplu, potrivit căruia, în funcţie de un anumit 
parametru comun ce are valori diferite pentru produsele obţinute, considerăm că se obţine un singur tip 
de produs.  

Qe  = Σ(Qe*K j ) 
4. Calculului costului unitar efectiv pentru o unitate echivalentă 

C u e   =    Ch * K j 
            Qe 

Ch – cheltuieli  de producţie totale, 
C u e - cost unitar  efectiv pentru o unitate echivalentă.    

5. Calculului costului unitar efectiv pentru unitatea fizică de producţie obţinută 
Cef  = C u e *  K j, unde: 

Cef – Cost efectiv. 
 
 
 

                                                 
1 Se pot determina, la rândul lor, fie ca raport direct, fie ca raport invers. În cazul nostru am prezentat formula determinarii 
acestora ca raport direct. 



Exemplu 
 O societate comercială din domeniul agricol obţine din cultura de porumb boabe intercalată cu 

fasole 750 t de porumb boabe şi 200 t fasole, în condiţiile în care cocenii sunt evaluaţi la 9.000 lei, iar 
vrejii de fasole sunt evaluaţi la 1.750 lei. Totalul cheltuielilor de producţie este de 580.000 lei. Valorile 
realizabile nete sunt: 

- pentru porumb: 600 lei/t; 
- pentru fasole: 2.700 lei/t. 

Determinaţi costul pentru o unitate echivalentă şi costul pentru unitatea fizică de producţie obţinută.  
Rezolvare: 

Nr. 
Crt. Produs Cantitate Valoarea 

realizabilă 
Indici de 

echivalenţă2
Cantitatea echivalentă -

Qe 
Cost 

unitar 
1. Porumb 750 600 1 750 575 
2. Fasole 200 2.700 1,23 240 690 
 Total    990  
 
Cheltuieli de repartizat asupra produselor principale: 580.000 – 9.000–1.750 =569.250 lei 
C u e = 569.250/990 = 575 lei 
Cef Porumb  = 575 * 1 = 575 lei 
Cef Fasole  = 575 * 1,2 = 690 lei 
 

Costurile unitare ale producţiei calculate de către fiecare fermă prin parcurgerea etapelor 
prezentate sunt utilizate şi pentru determinarea costului unitar mediu pe unitate agricolă. 

Remarcă: Calculul costurilor la culturile intercalate se poate efectua şi prin repartizarea 
cheltuielilor asupra produselor principale, proporţional cu valoarea fiecărui produs la nivelul preţului 
de valorificare. În acest caz, trebuie stabilită în prealabil ponderea valorică a fiecărui produs pentru 
care se calculează costul faţă de valoarea totală a producţiei. Reluând datele din exemplul precedent, 
calculul costului efectiv pentru cele două produse principale rezultate din culturile intercalate se va 
realiza prin parcurgerea următoarelor etape: 

a) Stabilirea valorii totale a produselor obţinute: 
- porumb: 750 t * 600 lei/t = 450.000 lei 
- fasole: 200 t * 2.700 lei/t = 540.000 lei 

                                       990.000 lei 
b) Ponderea pe care o are fiecare produs principal din valoarea totală: 

- porumb:    450.000  = 0,455 
                        990.000 
- fasole:     540.000  = 0,545 
                      990.000 

c) Repartizarea cheltuielilor pentru cele două produse se realizează în funcţie de 
ponderea stabilită: 

- porumb: 580.000 * 0,455 = 263.900 lei 
- fasole:    580.000 * 0,545 = 316.100 lei 

                                       580.000 lei 
d) Calculul costului unitar pentru cele două produse ţinând cont şi de valoarea 

produsului secundar: 
- porumb:    263.900 lei – 9.000 lei = 339,87 lei/tonă 
                                     750 t 

                                                 
2 Am calculat indici de echivalenţă complecşi, determinaţi ca raport direct, considerând că produsul de bază este porumbul. 
3 = (200*2.700)/(750*600) 



- fasole:     316.100 lei – 1.750 lei = 1575,75 lei/tonă 
                                     200 t 

a) produsului secundar: 
- lucernă-fân:                48.000 lei * 3,33=  2 lei/kg 
                                               80.000 kg 
- lucernă-masă verde:   12.000 lei * 3,33=  0,4 lei/kg 
                                               100.000 kg 
- lucernă-siloz:              108.000 lei * 3,33=  3 lei/kg 
                                                120.000 kg 

  
Costul unitar poate fi calculat şi prin amplificarea costului unitar pe unitatea nutritivă cu 

conţinutul în unităţi nutritive a produselor, după cum urmează: 
 

-  lucernă-fân: 3,33 * 0,6 u.n.                  =      2 lei/kg 
- lucernă-masă verde: 3,33 * 0,12 u.n.    =   0,4 lei/kg 
- lucernă-siloz: 3,33 * 0,9 u.n.                 =      3 lei/kg 

 
 

1.2.2 Procedeul cantitativ 
Acest procedeu de determinare a costului de producţie are în vedere luarea în calcul a 

pierderilor potenţiale ce pot surveni pentru anumite categorii de elemente pentru care se doreşte 
determinarea costului de producţie. Este cunoscut faptul că pentru anumite produse perisabile, 
cantitatea  obţinută iniţial („fabricată”) nu este similară cu cea utilizată în continuare în cadrul  
circuitului economic. În acest sens, este important ca în momentul determinării costului să se ţină 
seama de aceste pierderi ce pot surveni. 

 
1. Determinarea costului unitar  (sau a costului mediu): 

QoCu Ch=   , unde: 

Cu – costul unitar; 
Ch – cheltuieli totale 
Qo – cantitatea obţinută 

2. Determinarea costului efectiv ţinând seama de pierderile tehnologice: 

QuCue CuQo *= , unde: 

Cue – costul unitar efectiv; 
Qu – cantitatea utilizată. 

Exemplu: 
Într-o seră de flori, cheltuielile de producţie lunare sunt de 684.000 lei. Între momentul obţinerii 

răsadurilor şi momentul utilizării (livrării) intervin pierderi din cauza degradării unor răsaduri, situaţia 
fiind următoarea: 
TIP RĂSAD: CANTITATE OBŢINUTĂ:  CANTITATE LIVRATĂ: 
Begonii  3.000 răsaduri 2.800 răsaduri
Panseluţe 4.000 răsaduri 3.900 răsaduri
Gura leului 4.400 răsaduri 4.200 răsaduri

 

Determinaţi costul unitar al celor trei produse utilizând procedeul cantitativ. 
 



Rezolvare:  
1. Determinarea costului unitar  (sau a costului mediu): 

leiCu
4.4004.0003.000

60000.684 ==
++

  

2. Determinarea costului efectiv ţinând seama de pierderile tehnologice: 

lei 64,29
800.2

60*000.3 ==begonii Cue   

 lei 61,54
900.3

60*000.4 == pansel. Cue  

lei 62,86
200.4

60*400.4 ==leu. gura Cue  

 
1.3 Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal 

 
Acest procedeu se foloseşte în situaţia în care se obţin produse „cuplate” unul din acestea fiind 
considerat produs principal iar altul produs secundar. 

1. Transformarea producţiei secundare în producţie principală  - qs (QP)    
qs (QP)   =    qs  , unde: 

                                                                             E 
E – relaţia de echivalenţă; 
qs (QP)  - producţia secundară transformată din punct de vedere teoretic în producţie principală. 
2. Calculul cantităţii de producţie principală teoretică (Qpt) 

Qpt = Qp + qs (QP) 
3. Calculul costului unitar al cantităţii teoretice de produs principal 

Cost  Qpt   =     Σ Ch 
                  Qpt 

4. Calculul cheltuielilor aferente produsului secundar qs 
Cheltuieli  qs =   qs (QP)   * Cost Q pt 

5. Calculul costului unitar al produsului sedcundar 
Cost qs   =    Σ Cheltuieli producţie secundară 

                   qs 
Exemple: 
 În cadrul unei stâne se obţin simultan două produse: produsul brânză 400 kg (produs principal) 

şi produsul urdă  100 kg (produs secundar). Cheltuielile generate de obţinerea ambelor produse sunt în 
sumă de  2.762,5 lei.  Echivalenţa dintre cele două produse se stabileşte  după relaţia:  

4 kg urdă = 1 kg brânză 
 

Rezolvare: 
1. Transformarea producţiei secundare în producţie principală  - qs (QP)    

qs (QP)   =    100 kg   = 25 kg 
                                                                  4 
2. Calculul cantităţii de producţie principală teoretică (Qpt) 
 

Qpt =  400 kg + 25 kg = 425 kg 
3. Calculul costului unitar al cantităţii teoretice de produs principal 

Cost  Qpt   =     2.762,5 lei   = 6,5 lei/kg 
                                                                    425 kg 

 



4. Calculul cheltuielilor aferente produsului secundar qs 
 

Cheltuieli qs =  25 kg * 6,5 lei/kg = 162,5 lei 
5. Calculul costului unitar al produsului secundar 
 

Cost qs   =    162,5 lei = 1,625 lei/kg 
                                                                    100 kg 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Procedee de repartizare a cheltuielilor – procedeul suplimentării 
 
Cheltuielile ce sunt incluse în procesul de determinare a costului de producţie pot avea un 

caracter direct sau indirect. În vederea alocării cheltuielilor cu caracter indirect asupra obiectului de 
calculaţie stabilit este necesară utilizarea unui criteriu de repartizare. În acest sens, varianta clasică 
presupune utilizarea procedeului suplimentării. Acest procedeu implică stabilirea iniţială a unui criteriu 
de alocare a cheltuielilor cu caracter indirect, numit bază de repartizare. În acest sens poate fi stabilit 
orice element cu caracter direct (spre exemplu,  hantrul – hectar arătură normală – pentru repartizarea 
cheltuielilor cu tractoarele şi maşinile agricole, cantitatea de produse recoltate – pentru repartizarea 
cheltuielilor cu autocombinele, etc.). 

Procedeul suplimentării poate fi folosit în două variante, varianta clasică şi varianta cifrelor 
relative de structură. Etapele ce trebuiesc parcurse sunt sintetizate în cadrul tabelului de mai jos: 
 

Varianta clasică: Varianta cifrelor relative de structură: 
1. Alegerea bazei de repartizare 1. Alegerea bazei de repartizare 
2. Determinarea ratei  de absorbţie a 

cheltuielilor indirecte (RAI4): 
RAI   =    Chi   
            Σbj 

2. Calculul ponderii bazei de repartizare aferentă 
produsului „j” în totalul bazelor de 
repartizare: 

Pbj =    bj  
                                     Σbj 

3. Determinarea cotelor de cheltuieli 
indirecte aferente obiectului de 
calculaţie: 

Cj = RAI * bj 

3. Determinarea cotelor de cheltuieli indirecte 
aferente obiectului de calculaţie: 

Cj = Pbj * Chi 
 

 
Chi – cheltuieli cu caracter indirect; 
Bj  – baza de repartizare aferentă produsului „j”; 
Pbj  – ponderea bazei de repartizare aferentă produsului „j” în totalul bazelor de repartizare. 
Cj – cota de cheltuieli indirecte aferente produsului „j”. 
 

Metodologia prezentată mai sus este valabilă în trei situaţii: varianta coeficientului unic, 
varianta coeficienţilor diferenţiaţi, respectiv varianta coeficienţilor selectivi.  

                                                 
4 În literatura de specialitate, aceasta mai este întâlnită şi sub denumirea de coeficient de suplimentare (Ks) 



Varianta coeficientului unic implică repartizarea sumei cheltuielilor indirecte încorporabile în 
costul de producţie, în funcţie de un singur criteriu (bază e repartizare). În această situaţie se 
procedează la o singură repartizare  a cheltuielilor.  

Varianta coeficienţilor diferenţiaţi presupune repartizarea diferenţată a cheltuielilor cu caracter 
indirect, în funcţie de mai multe criterii. În acest sens, tipurile de cheltuieli indirecte sunt repartizate 
separat, după criterii distincte, utilizându-se una din variantele descrise anterior. În fapt, această 
variantă este similară celei cu coeficient unic, dar se aplică pentru fiecare tip de cheltuială pentru care 
există un criteriu diferit. Spre exemplu, în cadrul unei sere  în cadrul căreia se obţin roşii şi castraveţi  
se aplică varianta coeficienţilor diferenţiaţi. În acest sens prezentăm următoarea situaţie: 

Exemplu: 
O fermă vegetală cultivă o suprafaţă de 2 hectare cu roşii şi 3 hectare cu castraveţi. Cheltuielile 

cu caracter indirect efectuate pentru obţinerea producţiei şi bazele de repartizare utilizate  sunt 
următoarele: 

Cheltuieli cu caracter indirect: Valoare: Baze de repartizare: 
Cheltuieli cu irigaţiile 7.200 lei Volumul de apă exprimat în m3 
Cheltuieli cu îngrăşămintele naturale 2.750 lei Suprafaţa totală a culturilor 
Volumul de apă  total necesar irigaţiilor este de 240 m3 pentru roşii, respectiv 120 m3 pentru castraveţi. 
Determinaţi cota de cheltuieli indirecte ce revine fiecărei culturi, în cazul utilizării procedeului 
suplimentării, varianta coeficienţilor diferenţiaţi. 

Rezolvare: 
- lei- 

COTA DE CHELTUIELI ELEMENTE DE CHELTUIELI VALOARE RAI5 
Roşii Castraveţi 

Cheltuieli cu irigaţiile 7.200 20 4.800 2.400
Cheltuieli cu îngrăşămintele 2.750 550 1.100 1.650
 

Varianta coeficienţilor selectivi implică pe de o parte utilizarea de baze de repartizare 
diferenţiate pentru fiecare tip de cheltuieli, iar pe de altă parte excluderea din procesul de repartizare a 
obiectelor de calculaţie ce nu sunt implicate în procesul de producţie dintr-o anumită subdiviziune (spre 
exemplu, un sector productiv). De regulă, această variantă este utilizată în industrie, unde un produs 
trece succesiv prin mai multe secţii de producţie, cu anumite excepţii.  
 

1.5 Procedee de separare a cheltuielilor în variabile şi fixe 
 

Aceste procedee implică separarea cheltuielilor fixe de cele variabile. Unul din scopurile acestei 
delimitări este estimarea cheltuielilor pentru perioada următoare, ţinând cont de partea fixă,  respectiv 
partea variabilă  a cheltuielilor şi producţia estimată. În acest sens, există două variante de calcul: 

- Procedeul celor mai mici pătrate. 
- Procedeul punctelor de maxim şi minim; 

Prezentarea acestor procedee a fost realizată în cadrul algoritmilor de delimitare a cheltuielilor 
în variabile şi fixe. 

 
 

                                                 
5 Pentru repartizarea cheltuielilor am folosit forma clasică 



CHELTUIELILE INDIRECTE 
 
CLASIFICAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE 
Orice clasificare presupune o grupare în funcţie de anumite caracteristici comune şi care determină 
apariţia unor serii de grupe speciale. Metoda de clasificare adoptată depinde de tipul şi mărimea 
întreprinderii, de natura produselor sau serviciilor prestate şi de politica de management. Din punctul 
de vedere al contabilităţii, cheltuielile indirecte pot fi clasificate: 

1. grupare funcţională; 
2. în funcţie de comportament;  
3. pe elemente de cheltuieli; 
4. după natura cheltuielilor. 
1. Clasificarea funcţională a cheltuielilor indirecte face referire la activităţile de bază ale unei 

întreprinderi, cărora le identifică şi costuri în scopul calculului şi controlului naturii cheltuielilor 
implicate în fiecare grupare. Principalele grupe din clasificare sunt: 

 cheltuielile indirecte de producţie; 
 cheltuielile generale de administraţie; 
 cheltuielile de desfacere; 
 cheltuielile de cercetare dezvoltare. 

Cheltuielile indirecte de fabricaţie sunt acele cheltuieli generate de procesul de producţie din 
momentul demarării şi până la obţinerea produselor. 

Exemple: 
Cheltuielile generale de administraţie cuprind acele cheltuieli care au fost angajate pentru 

formularea politicii, conducerii, organizării şi controlului operaţiilor efectuate de o întreprindere şi care 
nu au o legătură directă cu cercetarea-dezvoltarea, producţia şi desfacerea.  

Exemple: 
Cheltuielile de desfacere cunoscute în literatura de specialitate prin două structuri distincte: 

cheltuieli de distribuţie şi cheltuieli de vânzare, acoperă aria cheltuielilor legate de formarea loturilor de 
vânzare, ambalare, transport, publicitate, expunere, servicii după vânzare etc. 

 Exemple: 
Cheltuielile de cercetare - dezvoltare reunesc acele cheltuieli orientate spre obţinerea de noi 

produse, utilizări noi ale produselor şi materialelor existente, noi metode de producţie etc. 
2. Clasificare după comportament se bazează pe corelaţia dintre cheltuieli şi nivelul de activitate, 

conducând la apariţia a trei structuri: 
 cheltuieli fixe neinfluenţate de variaţia nivelului de activitate (ex: amortizarea); 
 cheltuieli variabile influenţate de modificarea nivelului de activitate, proporţional sau aproape 

proporţional (ex: consumul de materiale indirecte); 
 cheltuieli semivariabile, cheltuieli hibride compuse dintr-o parte fixă şi una variabilă (ex: 

cheltuieli cu telefoanele); 
Cheltuielile fixe intră în categoria cheltuielilor necontrolabile în timp ce cheltuielile variabile sunt 

controlabile. 
3. Clasificarea pe elemente de cheltuieli se face în concordanţă cu natura cheltuielilor şi cu sursa 

acestora în trei categorii: 
 materiale indirecte care nu intră în componenţa produselor finite (ex: materiale  de întreţinere, 

materiale auxiliare); 
 salarii indirecte (ex: salariile personalului de întreţinere, tehnic şi administrativ din secţii sau 

centre); 
 alte cheltuieli indirecte (ex: amortizarea, energia electrică, apa etc.). 



4. Clasificarea după natura cheltuielilor specifică contabilităţii financiare se regăseşte la fiecare 
destinaţie a cheltuielilor fie direct fie indirect. Această clasificare ajută la codificarea cheltuielilor 
după natură şi destinaţie în scopul uşurării identificării lor. 

 
TRATAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE 
Calculul costului implică dimensionarea acelor cheltuieli care intră în componenţa acestuia, în funcţie 
de sfera de cuprindere. Deoarece cheltuielile directe sunt legate de obiectul calculaţiei, se impune 
abordarea mai largă şi de detaliu a cheltuielilor indirecte. Tratarea cheltuielilor indirecte implică 
lămurirea mai multor aspecte şi anume: 

a) stabilirea structurilor organizatorice generatoare de cheltuieli şi calculul costului corespunzător 
fiecărei structuri; 

b) absorbţia cheltuielilor indirecte în costul obiectelor de calculaţie. 
a) Stabilirea structurilor organizatorice generatoare de cheltuieli derivă din particularităţile de 

producţie şi funcţionale specifice fiecărei entităţi. Ca urmare se pot constitui secţii sau centre de 
producţie în funcţie de modul de derulare a procesului de producţie şi de obiectivele urmărite. Secţiile 
sau centrele pot fi: 

 auxiliare (service); 
 principale; 
 centrele de cost sau de analiză. 

Secţiile sau centrele auxiliare sunt prestatoare de servicii în favoarea centrelor principale sau a 
altor centre auxiliare. În această categorie se includ: atelierul de întreţinere şi reparaţii; serviciul de 
transporturi; centrala electrică; centrala de apă, abur etc. 

Secţiile sau centrele principale au un rol determinant în fabricarea produselor sau prestarea 
serviciilor. Aceste structuri pot fi detaliate în ateliere, locuri de muncă, etc. Tot în categoria 
centrelor principale se includ şi compartimentele funcţionale: administraţie, desfacere etc., 
considerate în afara producţiei. 

Centrele de cost sau de analiză se constituie ca diviziuni ale unităţii contabile în care cheltuielile 
indirecte se regrupează şi analizează înainte de imputarea lor asupra costurilor. Aceste diviziuni pot fi 
reale sau fictive, într-un număr mai mare sau mai mic în funcţie de obiectivul realitate cost. Ca urmare 
în contabilitate pot să apară ca centre de analiză fictive: gestiunea materialelor; gestiunea clădirilor; 
gestiunea personalului; finanţare etc. Un centru principal, mai puţin frecvent în România, îl constituie 
centrul de aprovizionare, care regrupează toate cheltuielile referitoare la funcţia de aprovizionare. 

În fapt centrele sunt create pe structura funcţiilor recunoscute: aprovizionare, producţie, desfacere. 
Din acest motiv, costul centrelor şi deci al funcţiilor intră în componenţa costurilor determinate şi 
anume: 

 cost de achiziţie; 
 cost de producţie; 
 cost în afara producţiei; 
 cost complet. 

Regruparea cheltuielilor pe secţii, centre, compartimente presupune localizarea pe această structură 
a cheltuielilor după natură, cunoscută sub denumirea de repartizare primară. Cheltuielile centrelor pot 
fi afectate sau repartizate. Afectarea  presupune localizarea directă a cheltuielilor la o structură 
generatoare. Ex: materiale consumabile, furnituri, salarii, amortizări, servicii terţi etc. Repartizarea 
presupune determinarea părţii de cheltuieli aferentă fiecărei structuri. Ex: consumul de energie electrică 
în cazul existenţei unui contor general, cheltuielile de asigurare etc. În urma identificării şi calculării 
fiecărei cheltuieli se determină costul centrelor, care urmează a fi repartizat şi apoi imputat costului 
produselor, lucrărilor sau serviciilor. 

b) Absorbţia cheltuielilor indirecte către costul obiectelor de calculaţie presupune rezolvarea 
problemelor: 



 prestaţiile reciproce dintre centrele (secţiile) auxiliare; 
 prestaţiile către centrele principale; 
 calculul ratei de absorbţie a cheltuielilor indirecte (coeficientul de repartizare); 
 determinarea sumei alocate prin repartizare costului obiectului de calculaţie. 

 
Absorbţia în cost reprezintă determinarea părţii din cheltuielile indirecte aferente unui produs sau 

serviciu pe baza unei rate sau coeficient. Relaţia de calcul a ratei sau coeficientului de absorbţie a 
cheltuielilor indirecte ( RAI) este:  
RAI =Total chelt. ind.centru de cost / Total bază de absorbţie în nr. unităţi sau valoare 

Ca bază de absorbţie (repartizare) se poate utiliza: 
 total ore manoperă directă; 
 total salarii directe; 
 total materiale directe folosite; 
 ore maşini (ore funcţionare utilaje); 
 total cost primar etc. 

Exemplu 
Se consideră pentru un centru de cost elementele: 

a) total cheltuieli indirecte    480.000 um 
b) număr ore manoperă directă       1.600 h 
c) total salarii directe    128.000 um 
d) total materiale directe    240.000 um 
e) total ore maşină          2.400 h 
f) număr produse              90 unităţi 
Să se calculeze rata de absorbţie a cheltuielilor indirecte  (RAI): 

 
 
 
 
 
 

 
 
Se pune problema alegerii RAI celei mai bună pentru o absorbţie corectă a cheltuielilor. Menţinând 

datele exemplului precedent se completează cu informaţiile: 
Cost unitar produs  X 
Materii prime folosite  1.840 um 
Salarii directe   2.200 um 
Ore manoperă directă       24 h 
Ore maşină                     34 h 
 
 

Exemplu 
Pentru  justificare se consideră exemplul precedent: 

Centru de cost Buget Real 
Cheltuieli indirecte 480.000 504.960
Ore manoperă directă 1.600 1.584
Salarii directe 128.000 136.400
Materiale directe 240.000 235.760



Centru de cost Buget Real 
Ore maşină 2.400 2.344
Nr. produse 90 92
RAI prestabilit  (nr. ore manoperă) 300um/h

 
Cheltuieli absorbite conform buget = 300um/h 
Cheltuieli absorbite de activitatea reală = 1.584 x 300 = 475.200 
Minus de absorbţie = 504.960 – 475.200 = 29.760  
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