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ANEXA III 
Produc]ie - comenzi interne 

Condi]ii de utilizare a calculului de pre] unitar pentru produc]ia 
ob]inut\: 

A
II

I 

1. Configurare constante de func]ionare 
  

Pentru buna func]ionare a modulului PRODUCTIE se va avea `n vedere configurarea urm\toarelor 
constante generale de func]ionare: 
 
a. Evidenta profit pe gestiuni Da La `nregistrarea unui serviciu pe documentele de intrare sau 

ie[ire din firm\ se  va solicita precizarea gestiunii `n cadrul 
c\reia se contabilizeaz\ respectiva cheltuial\ sau venit.  

(plat\ 
"Servicii, articole f\r\ NIR" [i "Datorii, taxe, impozite", precum 
[i `ncasare "Direct pe venituri" sau `ncasare "~mprumuturi, 
subven]ii") [i al opera]iilor curente de banc\ (plat\ datorii, 
taxe, impozite [i `ncas\ri `mprumuturi, subven]ii, dob^nzi). 
Acest lucru elimin\ necesitatea deschiderii de analitice `n planul 
de conturi din care s\ se poat\ eviden]ia veniturile [i 
cheltuielile la nivel de gestiuni. 

b. Comenzi interne - multi articol Nu Asigur\ `nregistrarea unui singur produs pe o comand\ intern\. 
c. Pre] produc]ie prestabilit Da 

 
 

Nu 

Valoarea introdus\ ca pret de referinta (prestabilit.) `n 
nomenclatorul de articole este preluat\ implicit in comenzi 
interne [i note de predare 

produc]ie prestabilit. Butonul „Pret‰ 
de pe grila articolelor nepredate la magazie calculeaz\ pre]ul 
articolului conform consumului de materiale de pe re]et\.  

d. Determinare pret productie din Da 
 
 
 
 

Nu 

Se stabile[te pre]ul de realizare a produselor pe baza 
consumurilor de materiale corespunz\toare re]etei asociate 
comenzii interne (butonul utilizat: „Pret‰, din view-ul 
comenzilor interne, utilizat la precizarea cantit\]ii realizate pe 
nota de predare). 
Se introduce de utilizator. 

e. Aleg consumator la Bon Da 
 

Nu 

Exist\ posibilitatea alegerii sec]iei consumatoare diferit\ de 
cea responsabil\. 
Sec]ia consumatoare este aceea[i cu sec]ia responsabil\. 

Se permite  acela[i lucru `n cadrul opera]iilor de cas\ 

Nu se lucreaz\ cu pre] de 

consumuri de materiale 

consum 

2. ~mp\r]irea cheltuielilor pe gestiuni [i activit\]i 
• Pentru a realiza condi]iile de precizie a postcalculului, se vor defini activita]ile firmei, separând 

activitatea de produc]ie de restul activit\]ilor (activitatea de comercializare `n magazine proprii a 
produc]iei ob]inute va fi eviden]iat\ ca activitate separat\). ~nc\rcarea activit\]ilor definite se va 
opera din PRODUCTIE > NOMENCLATOARE > ACTIVITATI. 

• Dup\ stabilirea activit\]ilor se va proceda la asocierea lor la gestiunile firmei (la aceea[i activitate 
pot participa mai multe gestiuni, dar o gestiune nu poate fi legat\ de mai multe activit\]i) 
PRODUCTIE > NOMENCLATOARE > GESTIUNI. 

• Toate cheltuielile care apar din mi[carea stocurilor, acolo unde gestiunile consumatoare sunt clare 
(bonuri de consum, vânz\ri, diminu\ri de stoc, etc.) vor fi distribuite automat pe gestiuni, celelalte 
cheltuieli (chirii, energie: `n intr\ri servicii pe facturi, sau pl\]i direct pe cheltuieli, `n trezorerie [i 
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justificare avans decontare, sau note contabile diverse de cheltuieli) trebuie legate de gestiunile 
care au produs cheltuial\ respectiv\. 

• Toate cheltuielile care nu au fost legate de gestiuni vor fi considerate ca fiind cheltuieli generale ale 
firmei (denumite " CUMULAT‰ `n cele ce urmeaz\). 

3. Consumuri specifice generale (material, manoper\) 
• Precizarea consumurilor specifice de materiale [i manoper\, PRODUCTIE > NOMENCLATOARE > 

CONSUM SPECIFIC GENERAL, pentru produsele realizate de firm\ este etapa imediat urm\toare 
care asigur\ fundamentarea antecalcula]iei de pre] pentru comenzile lansate.  

 Aceast\ etap\ este foarte util\ produselor cu grad ridicat de repetabilitate deoarece ofer\ facilit\]i 
importante de operare prin asigurarea posibilit\]ii de importare a consumurilor `n consumurile 
speciale asociate comenzii interne. 

~n cazul produc]iei de unicate consumurile pot fi specificate direct la `nc\rcarea consumului specific 
special asociat comenzii interne. 

• Dac\ din procesul de produc]ie rezult\ produse reziduale valorificabile, atunci `n consumurile 
specifice pot fi enumerate [i acestea.  

 Spre deosebire de materiale, ce urmeaz\ a fi consumate `n procesul de fabrica]ie, produsele 
reziduale vor fi predate la magazie ca fiind aferente comenzii interne de produc]ie, caz `n care vor 
fi luate `n seam\ la postcalcul prin diminuarea consumului cu valoarea produselor reziduale 
rezultate (deci aten]ie la pre]ul de `nregistrare al acestor produse reziduale!). 

Observa]ie: 
~n aceast\ etap\ pute]i consulta nomenclatoarele generale introduse `n baza de date folosind sesiunea de 
LISTE > PREGATIRE > „Consum specific general pe produs...‰ 

4. Comenzi interne - lansarea `n execu]ie a produc]iei 
 

 Rezultat al comenzilor de la clien]i, a necesit\]ilor de asigurare a unor stocuri tampon de produse 
sau al cerin]elor de dezvoltare a propriei firme, comanda intern\ constituie elementul de baz\ al 
programului de fabrica]ie, indiferent de perioada la care se refer\ acesta. Ea asigur\ leg\tura dintre 
planificat [i realizat, dintre antecalculul [i postcalculul produc]iei realizate. 

 Pentru ca un produs de pe comanda clientului s\ poat\ fi lansat `n fabrica]ie trebuie specificat  
acest lucru `n comand\ (vezi figura 1). 

fig. 1 

 Deoarece prin intermediul comenzii interne sunt agregate datele provenite din preg\tirea de 
fabrica]ie [i urm\rirea produc]iei este absolut necesar ca pe fiecare comand\ intern\ lansat\ s\ fie 
`nregistrat un singur produs (lansarea `n execu]ie a mai multor produse necesit`nd un num\r egal de 
comenzi interne - din acest\ cauz\ valoarea constantei „Comenzi interne multi articol‰, din grupul 
constantelor de func]ionare, trebuie s\ aib\ valoarea „NU‰), iar prin ac]ionarea butonului de pe coloana 
„CONSUM‰ s\ se asocieze comenzii interne consumul specific corespunz\tor produsului (vezi figura 2); 
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Posibilit\]i: 

• folosirea unei "re]ete" standard din nomenclatorul de consumuri specifice (consum 
specific GENERAL), selectat\ prin intermediul butonului „Pozitie din consumuri 
specifice‰ (figura 3). ~n acest caz comanda intern\ memoreaz\ doar codul re]etei 
selectate. 

fig. 2 

fig. 3 

Aten]ie: 
Modificarea consumului specific general, ulterior lans\rii comenzii interne, modific\ 
datele de referin]\ pentru toate comenzile care au folosit consumul respectiv, 
indiferent de stadiul lor de execu]ie.  

fig. 4 

• descrierea unui consum specific legat strict de comanda intern\ (consum specific 
SPECIAL). ~n acest caz consumurile de materiale [i manoper\ introduse vor fi legate 
strict de comanda intern\ curent\ fiind memorate la nivel de lun\ de lucru, separat de 
nomenclatorul de consumuri specifice generale.  
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Observa]ie: 
Marele avantaj al lucrului cu consumuri specifice SPECIALE este independen]a fa]\ de 
modific\rile operate `n re]etele din nomenclatorul de consumuri specifice generale. 

~nc\rcare consumului specific special se poate face (vezi figura 5): 

 gener`nd pozi]ie cu pozi]ie consumul de materiale, manoper\, lista produselor 
reziduale, 

 import`nd unul sau mai multe din consumurile generale deja `nc\rcate 
corespunz\toare produsului cu sau f\r\ modificare ulterioar\ (butonul 
„Import materiale alta reteta‰), 

fig. 5 

 import`nd unul sau mai multe consumuri generale corespunz\toare altor 
produse din care prin concatenare [i modificare se ob]ine consumul final 
(„Import alta reteta‰), 

 import`nd din consumurile materiale `nc\rcate `n alte aplica]ii [i furnizate prin 
intermediul unui fi[ier text (butonul „Import materiale text‰) 

Observa]ie: 
Suma comenzilor interne lansate `n cadrul lunii de lucru `mpreun\ cu restul comenzilor de executat din 
luna precedent\ constituie programul lunar de fabrica]ie. 

Resturile de executat se transmit, lun\ de lun\, p^n\ la realizarea tuturor produselor de pe comenzile 
respective, sau p^n\ la blocarea transmiterii prin intermediul op]iunii „Comenzi scoase din evidenta‰ / 
„Comenzi interne‰, din modulul SERVICE > INCHIDERE (figura 6). 

fig. 6 
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5. Bonuri de consum (consumul de materii prime [i materiale) 
Consumurile specifice de materiale asociate comenzilor se constituie `n fi[\ limit\ de consum. 

Consumurile suplimentare (peste limita impus\ de lansare) vor fi eviden]iate `n liste ca diferen]e fa]\ de 
consumul normat. ~n figura 7 se poate vedea un bon de consum asociat unei comenzi interne prin 
intermediul butonului „Comanda interna‰. Consumatorul implicit al materialelor este sec]ia responsabil\ de 
executarea produsului, precizat\ `n comanda intern\. Ea poate fi schimbat\ numai `n cazul `n care 
constanta „Aleg consumator la Bon consum‰ are valoarea DA. 

fig. 7 

Dac\ pe bonurile de consum apar semifabricate sau produse reziduale (inregistr\ri contabile cu 
711 pe debit!), atunci aceste valori sunt interpretate ca [i cheltuieli. 

Aten]ie: 

Cheltuielile corespunz\toare bonurilor de consum care nu au asociate comenzi interne se constituie `n 
cheltuieli generale ale sec]iei consumatoare.  

Odat\ cu `nchiderea comenzii (predarea tuturor produselor de pe comand\) nu se mai pot face consumuri 
pentru comanda respectiv\! 

6. Raport de produc]ie (consum de manoper\) 
Programul ofer\ posibilitatea eviden]ierii, la nivel de angajat, a opera]iilor tehnologice realizate `ntr-

o perioad\ determinat\ de timp. Totalitatea rapoartelor de produc]ie `nc\rcate `ntr-o lun\ de lucru poate sta 
la baza calcul\rii realiz\rii salariilor `n acord (`n cazul `n care utilizatorul `[i dore[te acest lucru [i posed\ 
modulul SALARII - WinMENTOR). 

Este absolut necesar\ `nregistrarea manoperelor consumate pentru realizarea fiec\rei comenzi `n 
parte, pe parcursul unei luni. 

Aten]ie: 

Indicatorii de realizare ai normelor de produc]ie, calcula]i la nivelul raportului de produc]ie, nu iau `n 
calcul zilele nelucr\toare din perioada raport\rii (deci nu vor coincide cu indicatorii de realizare `n acord ai 
salariilor). 

7. Note de predare (produc]ia realizat\) 
• `n momentul select\rii sec]iei produc\toare, este afi[at\ grila produselor de pe comenzile `n curs de 

execu]ie ce urmeaz\ a fi realizate `n sec]ia selectat\. Selecta]i de aici produsele pentru care 
`ntocmi]i nota de predare (vezi figura 8). 

• produsele reziduale aferente comenzilor `n curs pot fi selectate din aceea[i gril\. 
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fig. 8 

Aten]ie: 
• `ntotdeauna ave]i grij\ ca produsele predate la magazie s\ fie preluate din aceast\ gril\ (motivul 

acestei restric]ii este dat de faptul c\ astfel este realizat\ leg\tura cu comanda intern\); 

• dac\ toat\ cantitatea de produse de pe comanda intern\ lansat\ a fost predat\ la magazie (evident, 
cu legatur\ la comanda intern\), atunci comanda se consider\ `nchis\, iar materialele neconsumate 
`nc\ vor fi blocate. Predarea la magazie a produselor reziduale pentru comenzile `nchise nu va fi 
blocat\ decât de `nchiderea lunii `n care s-a `nchis comanda. 

8. Produc]ia neterminat\ 
 Pentru precizia calculelor, privind costurile de produc]ie, este necesar\ evaluarea produc]iei 
neterminate `n macheta "PRODUC}IA NETERMINAT|". 

Aceast\ evaluare se face pentru fiecare comand\ `n parte, folosind cu `ncredere butonul "Generare 
automata valori" neintegrate `nc\ `n veniturile din produc]ie (figura 9). 

fig. 9 

Mod de calcul: WinMENTOR `nsumeaz\ consumurile de materiale/manoper\ `ncepând cu data lans\rii 
comenzii interne [i terminând cu luna curent\. ~n final, din aceste valori sunt sc\zute consumurile aferente 
produselor predate la magazie. 
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important: 

Valoarea produc]iei neterminate din aceast\ machet\ este contabilizat\ automat de WinMENTOR la 
sfâr[itul lunii, inclusiv [tornarea la `nceputul lunii urm\toare a `nregistr\rilor din luna curent\. 

9. Repartizarea pe costuri a cheltuielilor `nregistrate cumulat la nivel 
de firm\ 
 Pe lâng\ cheltuielile repartizate pe gestiuni (la `nregistrarea intr\rilor sau a tranzac]iilor de 
trezorerie) , exist\ o serie de cheltuieli care, fie nu sunt legate de o gestiune, fie sunt legate de gestiuni la 
care nu s-a specificat nici o activitate.  

 Aceste cheltuieli, denumite "CUMULATE‰ - la nivel de firm\, pot fi repartizate pe costuri de 
produc]ie prin intermediul machetei REPARTIZARE CHELTUIELI CUMULATE din meniul op]iunii 
URMARIRE (vezi figura 10), sau direct din macheta calculului costului unitar de produc]ie. 

fig.10 

 Se poate deasemeni opta pentru excluderea unor conturi de cheltuieli cumulate de la calculul 
costurilor, sau pentru repartizarea procentual\ a unor cheltuieli cumulate pe gestiuni productive. 

 Se poate specifica o pereche <CONT, GESTIUNE> (gestiune nelegat\ de nici o activitate) pentru 
repartizare pe costuri, sau excludere de la calcul. 

 Se pot folosi toate combina]iile posibile „CONT, GESTIUNE‰, „CONT, INDIFERENT DE GESTIUNE‰ 
sau „GESTIUNE, INDIFERENT DE CONT‰, cu observa]ia c\, `n cazul `n care mai multe condi]ii se suprapun, 
ordinea de testare a condi]iilor de repartizare respect\ ordinea specificat\ de mai sus. 

  Mod de lucru: pentru fiecare `nregistrare contabil\, dac\ pe debit e un cont din clasa 6 (sau clasa 7 
`n consumuri) [i activitatea corespondent\, dat\ de gestiunea aferent\ `nregistr\rii contabile, este 
"CUMULAT LA NIVEL DE FIRM|", atunci va fi c\utat\ `n baza de date de repartizare a cheltuielilor 
cumulate mai `ntâi perechea <CONT DEBIT SI GESTIUNE PRECIZAT|>: 

 dac\ aceasta este g\sit\, atunci valoarea `nregistr\rii contabile va fi tratat\ `n 
conformitate cu specifica]iile de repartizare (excludere de la calcul sau repartizare 
procentual\ pe gestiuni productive); 

 dac\ perechea nu este g\sit\, va fi c\utat\ o pereche format\ din <CONT DEBIT, 
GESTIUNE = 0>, care materializeaz\ criteriul „CONT DEBIT, INDIFERENT DE 
GESTIUNE‰; 

 dac\ aceast\ pereche este identificat\ programul procedeaz\ similar cu cazul 
precedent, altfel va fi c\utat\ ultima combina]ie posibil\, [i anume <GESTIUNE 
AFERENT|, CONT = 0>, corespunz\toare ultimului criteriu de repartizare. 

 Valoarea cheltuielilor netratate pe macheta de repartizare poate fi controlat\ folosind macheta de 
calcul a coeficien]ilor de cheltuieli indirecte (descris\ mai jos), prin câmpul cu eticheta "PROCENT 
PRELUAT DIN CHELTUIELI NEDISTRIBUITE PE ACTIVIT|}I". ~n acest câmp pute]i specifica un procent de 
preluare comun tuturor sec]iilor (gestiunilor) de produc]ie: 0% exclude aceste cheltuieli, 100% le distribuie 
integral. 
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10. Calculul coeficien]ilor de repartizare a cheltuielilor indirecte pe 
comenzi (produse) 
 ~n PRODUCTIE > URMARIRE > "Postcalcul produse - pe comenzi interne" exist\ posibilitatea 
calculului coeficien]ilor de cheltuieli indirecte: cumulat la nivel de firm\ sau pe activit\]i (vezi figura 11). 

fig.11 

5 

4 3 

2 

1 

1. Activitatea - buton de selec]ie al modului de calcul al costului de produc]ie: la nivel de firm\ sau la 
nivel de activitate (pentru o anumit\ activitate). 

2. Prod.neterminata - permite afi[area produc]iei neterminate calculate anterior sau modificarea ei. 

3. Distributie chelt.cumulate - lista repartiz\rilor cheltuielilor indirecte luate `n calcul. 

4. Grila con]ine detalii ale grilei de la punctul 5 privind cheltuielile indirecte luate `n calcul. 

5. Grila con]ine sinteza produc]iei realizate [i acheltuielilor efectuate. 

10.1. Calcul cumulat la nivel de firm\ 

~n aceasta situatie este ignorat\ definirea activit\]ilor din cadrul firmei. 

Mod de calcul: 
• Preluare produc]ie realizat\ pentru toate sec]iile (se parcurg notele de predare [i se cumuleaz\ 

valorea produselor predate la magazie): aceast\ opera]iune identific\ toate sec]iile care au 
produc]ie legat\ de comenzi interne, le introduce `n grila de sec]ii, iar totalul realizat la nivel de 
firm\ apare pe prima linie `n gril\, cu denumirea "CUMULAT LA NIVEL DE FIRM|". Pe fiecare linie 
este completat\ valoarea produc]iei realizate `n coloana "TOTAL REALIZAT". 

• Preluare cheltuieli efectuate: toate cheltuielile indirecte legate de sec]iile de produc]ie, identificate 
conform preciz\rilor de mai sus (toate cheltuielile sec]iilor de produc]ie neasociate comenzilor 
interne), sunt totalizate `n coloana „CHELTUIELI SEC}IE‰. Dac\ o cheltuial\ `nregistrat\ de program 
apar]ine unei sec]ii (gestiuni) care nu se afl\ `n lista sec]iilor produc\toare, atunci acea cheltuial\ 
este `ncadrat\ la linia 1 (cumulat la nivel de firm\), `n acea[i coloan\. 

 ~n cele din urm\, `n grila de sec]ii vor fi completate coloanele de "TOTAL REALIZAT", "CHELTUIELI 
SEC}IE" [i "COEFICIENT". Pentru linia 1 "CUMULAT LA NIVEL DE FIRM|", coloana "TOTAL REALIZAT" 
con]ine valoarea total\ realizat\ `n firm\, iar coloana de "CHELTUIELI SEC}IE" doar cheltuielile care nu 
apar]in sec]iilor de produc]ie din gril\. ~n acest fel, coeficientul calculat ca raport `ntre cheltuieli [i realizat 
va genera la linia 1 coeficient de repartizare general la nivel de firm\, iar pe liniile cu sec]ii de produc]ie 
coeficient de repartizare specific sec]iei respective. 

10.2. Calcul pe activit\]i 

Pentru calculul pe activit\]i, sunt luate `n seam\ doar sec]iile care fac parte din activitatea aleas\, linia 1 
devenind "CUMULAT LA NIVEL DE ACTIVITATE", aici intrând toate cheltuielile legate de gestiunile 
neproductive ale activit\]ii (pentru care nu exist\ produc]ie realizat\ pe comenzi interne). 
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Aten]ie: 
• din lista cheltuielilor, la fiecare sec]ie, au fost excluse cheltuielile corespunz\toare bonurilor de 

consum, care au fost legate de comenzi interne (cu alte cuvinte, acele cheltuieli care reprezint\ 
cheltuieli directe cu materiile prime [i materiale). Aceste cheltuieli apar `n lista final\ pe coloana de 
materiale (PRODUCTIE > LISTE > URMARIRE > „Postcalcul produse - pe comenzi interne‰); 

• Cheltuielile cu manopera: 

 pe fiecare sec]ie [i cumulat la nivel de firm\ sunt preluate din modulul de SALARII [i 
]in cont de orele pontate la fiecare sec]ie (gestiune) pentru fiecare angajat (prin 
intermediul forma]iei de lucru `n care a fost pontat, forma]ie asociat\ sec]iei de 
produc]ie prin definirea compartimentului). Cheltuielile preluate astfel din salarii sunt 
repartizate (salarii brute realizate), propor]ional cu orele lucrate `n fiecare sec]ie de 
angaja]ii firmei (vezi SALARII > LISTE > DIVERSE > "Centralizator cheltuieli salarii"). 

 toate sumele rezultate legate de sec]iile din grila de sec]ii sunt trecute la "SALARII 
INDIRECTE SEC}IE", restul la "SALARII REGIE FIRM|" corespunz\toare "CUMULAT LA 
NIVEL FIRM|".  

 Pasul urm\tor este sc\derea din aceste cheltuieli a manoperei cuprinse `n rapoartele 
de produc]ie (pe sec]ii [i comenzi interne). Aceste valori de manoper\ vor fi cuprinse 
`n coloana de manoper\ a cheltuielilor directe din lista final\ de postcalcul. 

CONCLUZIE: 

Cheltuielile distribuite pe sec]ii sau pe firm\ sunt toate cheltuielile indirecte, mai pu]in cele din bonuri de 
consum care sunt LEGATE DE COMENZI INTERNE [i cele din RAPORTUL DE PRODUC}IE. 

Coeficientul de cheltuieli patronale este calculat cumulat la nivel de firm\ ca raport dintre total salarii brute 
[i total cheltuieli cu salariile (inclusiv contribu]ii angajator [i alte fonduri de risc!). 

~n lista final\: 

• coloana "MATERIAL" provine din "IE{IRI PE BON DE CONSUM"; 

• coloana "MANOPER|" este din "RAPORT DE PRODUC}IE"; 

• "PATRONALE" = "MANOPER|" x "COEFICIENT CHELTUIELI PATRONALE"; 

• "COMUNE" = "VALOARE" x "COEFICIENT SEC}IE"; 

• "GENERALE" = "VALOARE" x "COEFICIENT CUMULAT LA NIVEL FIRM|". 

Toate acestea se cumuleaz\ `n "total cheltuieli" [i determin\ "costul unitar" prin `mp\r]ire la cantitate. 
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