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FIŞĂ DE DOCUMENTARE
Activităţile desfăşurate în cadrul unei entităţi sunt consumatoare de resurse şi
producătoare de rezultate.
Prin transformarea lor în etalon valoric, consumurile devin cheltuieli iar rezultatele
venituri.
Astfel, cheltuielile în expresie bănească reprezintă utilizarea de resurse. Pe măsură ce
aceste resurse sunt consumate în vederea obţinerii de produse, lucrări şi servicii, cheltuielile devin
costuri.
Ca urmare, produsele, lucrările şi serviciile devin simultan purtătoare de costuri şi
purtătoare de rezultate. Orice cheltuială devine şi cost în măsura în care reprezintă un consum de
resurse aducător de venituri.
Contabilitatea financiară înregistrează cheltuielile pe categorii de activităţi (exploatare,
financiară) iar în cadrul lor pe elemente de cheltuieli primare după natura lor (cheltuieli cu
materiile prime, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu energia şi apa, cheltuieli cu
personalul s.a.m.d).
De aici, cheltuielile încorporabile în costuri sunt structurate după destinaţie, pe activităţi,
secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit etc. şi sunt prelucrate prin metode şi
procedee specifice.

Cheltuielile încorporabile în costuri sunt cheltuieli dependente de cost, care formează
substanţa acestuia. Ele sunt de regulă cheltuielile de exploatare.
Clasificarea cheltuielilor se poate realiza după mai multe criterii
Criteriul
1 După natura economică

Categoria de cheltuieli
a) Cheltuieli materiale:
- materii prime;
- materiale: îngrăşăminte, seminţe, furaje, aşternut,
medicamente, material biologic, combustibil;
- lucrări, servicii de reparaţii la utilaje, adăposturi executate
de terţi;
- impozite, taxe;
- amortizări.
b) Cheltuieli salariale: cu personalul, asigurări şi protecţie
socială

2 După modul de includere în

a) Cheltuieli directe: se identifică în costul produsului

costul de producţie

obţinut:
- materii prime, materiale: seminţe, îngrăşăminte, furaje,
medicamente, energia consumată, apă pentru irigaţii, lucrări
mecanice efectuate de terţi, amortizări;
- salariile angajaţilor care au participat direct la obţinerea
produselor.
b) Cheltuieli indirecte: nu se pot identifica direct în costul
produsului obţinut:

-cheltuieli cu întreţinerea clădirilor administrative (încălzire,
iluminat, telefon, chirie, rechizite), paza, protecţia muncii;
- salariile personalului administrativ, etc.
3 După dependenţa faţă de
volumul producţiei

a)Variabile: sunt proporţionale cu volumul producţiei:
-materii prime, materiale: îngrăşăminte, pesticide, furaje,
combustibil, apă;
- salariile angajaţilor direct productivi
b) Fixe: ramân constante în raport cu modificările
producţiei: arenda, chirii, dobânzi, cheltuieli de
administraţie, publicitate, etc

FIŞĂ DE LUCRU
I. Realizaţi asocierea între categoriile de cheltuieli din coloana A şi B ţinând cont de clasificarea
acestora după modul de includere în costul de producţie:

1. Cheltuieli directe

a) seminţe

2. Cheltuieli indirecte

b) salariile personalului administrativ
c) energie consumată în spaţiile administrative
d) furaje
e) lucrări mecanice
f) paza unităţii

II. O fermă agricolă a efectuat următoarele cheltuieli:
- seminţe 19 000 lei, îngrăşăminte 8 000 lei, salariile angajaţilor direct productivi 28 000 lei,
arenda 40 000 lei, pesticide, 5 000 lei, chirii 38 000 lei, furaje 25 000 lei, dobânzi 15 000 lei, apă
pentru irigaţii 7 000 lei, cheltuieli de publicitate 4 000 lei.
Caclulaţi valoarea cheltuielilor fixe şi variabile.
III. Activitate pe grupe
Se împarte clasa în 5 grupe, fiecare având sarcina să rezolve la alegere una din situaţiile date. Se
notează pe o coală de fipchart ideile şi se prezintă în faţa colegilor.
Sarcina de lucru - Enumeraţi şi estimaţi cheltuielile materiale şi umane necesare pentru obţinerea
următoarelor producţii obţinute în gospodăria proprie:
200 ouă, 300 kg roşii, 400 l lapte, 100 kg caş de vacă, 150 kg ardei
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