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ABORDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCȚIE
ÎN CADRUL CLINICILOR STOMATOLOGICE
Galina LUȘMANSCHI, Maria BOGOI
Universitatea de Stat din Moldova
În această lucrare se analizează particularitățile activității secțiilor ortopedice ale clinicilor stomatologice pentru producerea protezelor dentare şi influenţa acestora asupra costului produselor și serviciilor stomatologice. În același timp, se
evidențiază principiile care stau la baza organizării contabilității costurilor de producție şi calculaţiei costului la produsele
și serviciile stomatologice. În acest context au fost evidențiate anumite probleme în organizarea contabilității costurilor
de producție și au fost înaintate anumite recomandări care vor spori operativitatea informaţiei contabile, vor intensifica
controlul formării costurilor de producţie şi vor contribui la evidenţierea mai amplă a rezervelor de reducere a costului
produselor fabricate sau al serviciilor prestate la clinicile stomatologice.
Cuvinte-cheie: costuri de producţie, costuri directe, costuri indirecte, centre de responsabilitate, calculaţia costului
produselor și serviciilor, metoda de calculaţie a costului.
APPROACHES ON ACCOUNTING PRODUCTION COSTS IN STOMATOLOGICAL CLINICS
This stanudy alyses the pecularities of the orthopedic sections activities of the dental clinics for dental prostheses
production and their influence on the cost of dental products and services. At the same time, there are highlited the
principles underlying the organization of accounting for production costs and the cost of dental products and services. In this
context, there have been highlighted certain issues in the organization of production cost accounting, and have been made
some recommendations that will improve the efficiency of accounting information, enhance control of production costing and
further help to consider the cost savings of manufactured products or services provided at dental clinics.
Keywords: production costs, direct costs, indirect costs, accountability centers, products and service costing, product
costing methods.
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