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Introducere 

 
Atât la nivel mondial cât şi la nivel naţional cercetătorii (Treece, 2000; Hamilton, 2003; 
Vamosi, 2003; Albu, 2005) consideră că hipercompetiţia şi globalizarea sunt cele două 
fenomene care generează complexitate în mediul de afaceri. Aceste fenomene nu numai că 
creează o stare de dezordine şi turbulenţă în mediul concurenţial şi generează modificări ale 
condiţiilor pieţei, ci impun schimbări şi dezvoltări şi în cadrul organizaţiilor. În aceste condiţii 
organizaţiile din lumea întreagă se văd nevoite să-şi adapteze, permanent, produsele şi 
serviciile spre cerinţele pieţei; să-şi îndrepte atenţia spre satisfacerea cerinţelor clienţilor; au 
nevoie de procese de producţie sofisticate, procese interne flexibile pentru a răspunde rapid la 
schimbările mediului. 
 
Aceste fenomene îşi lasă amprenta şi asupra sistemelor de contabilitate din cadrul 
organizaţiilor, asupra modului de organizare şi funcţionare atât a contabilităţii financiare cât şi 
a contabilităţii manageriale. Literatura de specialitate (Anthony, 1989; Burns&Scapens, 2000; 
Pierce&O’Dea, 2003; Vamosi, 2003; Burns&Baldvinsdottir, 2005; Jarvenpaa, 2007) tratează 
cu un interes deosebit aceste aspecte şi nu puţini sunt cei care sugerează că, datorită 
competiţiei şi globalizării, vitezei extraordinare de dezvoltare a tehnologiilor (e-commerce şi 
internet); liberalizării şi privatizării pieţelor; respectiv apariţia concurenţei, a pieţelor şi 
produselor şi contabilitatea managerială trebuie să se schimbe respectiv informaţiile furnizate 
de contabilitate trebuie să ajute organizaţiile să se schimbe. Contabilitatea managerială trebuie 
să parcurgă un proces de „dezînvăţare a unor practici vechi” (Albu, 2005), trebuie să renunţe 
la rolul său de „câine de pază” sau „scorekeeper” (Jarvenpaa, 2007) fiind nevoit să înveţe 
practici noi pentru a devenii un consilier activ al managementului şi un participant permanent 
al procesului decizional (Burns&Baldvinsdottir, 2005). 
 
Dar înainte de toate, pentru a deveni un consilier şi un partener al managementului în procesul 
decizional, contabilitatea managerială trebuie să acorde o atenţie deosebită studiului costurilor. 
Calculul, analiza, controlul, optimizarea costurilor şi mai apoi valorificarea informaţiilor 
privind costurile sunt esenţiale deoarece succesul oricărei organizaţii, „ de la cel mai mic butic 
de la colţ de stradă până la cele mai mari companii multinaţionale” (Horngren et al, 2003), 
necesită folosirea conceptelor, practicilor şi metodelor de calculaţie a costurilor. 
 
În România, schimbările generate de globalizare, de intensificarea concurenţei, de 
tehnologizarea proceselor de producţie au pătruns mai lent, „de vină” fiind contextul 
economico-politic şi dezvoltarea economiei. Motiv pentru care şi contabilitatea managerială a 
cunoscut o evoluţie puţin mai distinctă şi mai lentă decât evoluţia acesteia la nivel 
internaţional. De-a lungul timpului contabilitatea managerială românească a cunoscut 
dezvoltări şi aprofundări, metodele şi instrumentele moderne de gestiune, atât de lăudate la 
nivel internaţional, şi-au făcut apariţia şi în ţara noastră. Dar, în ciuda acestor apariţii şi 
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modificări cercetările din acest domeniu „sunt puţine şi fragmentate şi studiază mai degrabă 
din punct de vedere tehnic anumite instrumente, fără a realiza legătura cu contextul 
organizaţional” (Albu, 2005). 
 
Considerăm că toate aceste schimbări şi modificări, atât la nivel internaţional cât şi la nivel 
naţional, constituie un motiv întemeiat şi o provocare, în acelaşi timp, pentru orice cercetător 
pasionat de domeniul contabilităţii manageriale. Mânaţi de dorinţa de a crea valoare adăugată 
într-un domeniu „foarte frumos dar foarte dificil de cercetat în România” – cel al contabilităţii 
manageriale – respectiv din dorinţa de a genera cunoştinţe utile atât mediului academic cât şi 
celui practic, prezentul demers ştiinţific îşi propune realizarea următoarelor obiective: 

• Primul obiectiv urmărit este prezentarea abordărilor conceptuale referitoare la 
organizaţiile şi funcţiile sale; locul şi rolul contabilităţii în cadrul sistemului 
informaţional al organizaţiilor; necesitatea, locul şi rolul contabilităţii manageriale în 
activitatea organizaţiilor şi în procesul decizional respectiv accentuarea rolului 
profesionistului care acţionează în domeniul contabilităţii manageriale. Clarificarea 
acestor aspecte conceptuale se realizează în cadrul primului capitol pornind de la 
analiza literaturii de specialitate internaţionale, făcând referire şi la literatura 
autohtonă.  

• Cel de al doilea obiectiv urmărit îl reprezintă prezentarea abordărilor conceptuale cu 
privire la calculaţia costurilor, metodelor şi tehnicilor de calculaţie existente. Pornind 
de la analiza literaturii de specialitate, internaţională şi autohtonă, în capitolele 2 şi 3 
dorim să oferim o imagine de ansamblu asupra metodelor de calculaţie existente, 
imagine de ansamblu oferită cu ajutorul comparaţiilor; a prezentării avantajelor şi 
dezavantajelor metodelor existente; studiilor de caz referitoare la practicile 
organizaţiilor din lumea întreagă.  

• Prin cel de al treilea obiectiv ne orientăm atenţia spre procesul decizional, analizând şi 
prezentând modalităţile şi instrumentele cu ajutorul cărora atât contabilitatea 
managerială cât şi calculaţia costurilor joacă rolul de consilier şi partener al conducerii 
în procesele de planificare, decizie şi control. Prezentarea procesului decizional şi al 
modelelor de decizie; a diversităţii deciziilor manageriale care pot fi luate pe baza 
informaţiilor furnizate de calculaţia costurilor; a instrumentelor specifice utile 
procesului decizional se realizează în cadrul capitolului 4.  

• Obiectivul final al prezentului demers ştiinţific îl reprezintă realizarea unui studiu 
empiric privind organizarea contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor în 
cadrul organizaţiilor din România. Dorim ca în cadrul capitolului 5 să prezentăm 
realitatea românească în ceea ce priveşte contabilitatea managerială şi calculaţia 
costurilor prin prezentarea: (1) istoricului, evoluţiei şi stadiului actual al acestor 
preocupări – adică a vocii academicienilor; respectiv (2) vocii practicii redând 
practicile, metodele şi instrumentele folosite în cadrul organizaţiilor româneşti la 
organizarea şi conducerea contabilităţii manageriale. 
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Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării 

 
La nivel internaţional dezbaterile privind necesitatea şi importanţa cercetărilor în domeniul 
contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor sunt foarte intense (Zimmerman, 2001; 
Falconer, 2002; Lukka&Mouritsen, 2002; Lee, 2003; Modell, 2005; Lukka, 2005; Scapens, 
2006; Jarvenpaa, 2007; Malmi&Grandlund, 2009), cercetătorii fiind interesaţi de obţinerea 
răspunsurilor la întrebări de genul: De ce se cercetează domeniul contabilităţii manageriale?; 
Care este scopul şi rolul cercetărilor întreprinse în cadrul contabilităţii manageriale?; Cum 
se realizează cercetarea de calitate în domeniul contabilităţii manageriale?. 
 
De ce se cercetează domeniul contabilităţii manageriale? 
Răspunsul la această întrebare este relativ simplă. În ultimii ani, datorită intensificării 
concurenţei respectiv complexităţii proceselor interne de producţie şi a multitudinii de produse 
şi servicii rezultate în urma proceselor, contabilitatea managerială a devenit o practică şi o 
activitate indispensabilă a organizaţiilor deoarece aceasta nu numai că permite o mai bună 
cunoaştere a costurilor ci şi pentru că permite stabilirea preţurilor de vânzare, permite 
realizarea previziunilor respectiv asigură mijloacele şi instrumentele necesare urmăririi 
executării deciziilor, a realizării previziunilor stabilite, performanţelor organizaţionale. 
Schimbarea şi dezvoltarea continuă a economiilor, a proceselor şi activităţilor organizaţionale, 
a condiţiilor de producţie şi desfacere a produselor şi serviciilor atrage după sine monitorizarea 
şi dezvoltarea în permanenţă a procedeelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor 
contabilităţii manageriale, atât la nivel practic cât şi la nivel teoretic pentru ca aceasta să 
răspundă cât mai bine nevoilor organizaţionale.  
 
Ca urmare, cercetare în domeniul contabilităţii manageriale există deoarece, la nivelul 
organizaţiilor din lumea întreagă, aceasta este o practică consacrată şi foarte intens folosită. 
 
Care este scopul şi rolul cercetărilor întreprinse în cadrul contabilităţii manageriale? 
Cercetările, în domeniul contabilităţii manageriale, se realizează cu scopul de a răspunde 
nevoilor de informare a două categorii de utilizatori: 

(1) Cercetători/mediul universitar – aceştia sunt interesaţi de rezultatele obţinute în urma 
cercetărilor întreprinse pentru a înţelege mai bine anumite fenomene, teorii, metode 
respectiv pentru a crea şi dezvolta teorii, metode şi instrumente noi, evoluate şi 
moderne care să corespundă cerinţelor, atât prin conţinut cât şi prin utilitate.  

(2) Practicieni – în opinia mai multor specialişti (Falconer, 2002; Malmi&Grandlund, 
2009) scopul cercetărilor în domeniul contabilităţii manageriale este de a descrie, 
explica şi disemina tehnicile şi practicile utilizate de organizaţii din lumea întreagă 
respectiv de a aduce clarificări şi îmbunătăţiri ale practicilor organizaţionale existente 
şi utilizate pe scară largă, deschizând astfel porţile spre cercetări orientate spre 
practică. Pe baza rezultatelor obţinute, publicate şi diseminate practicienii pot obţine 
soluţii şi propuneri pentru rezolvarea anumitor probleme; pot obţine o imagine 
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generală, de ansamblu privind practicile şi orientările organizaţiilor din lumea întreagă 
sau a organizaţiilor din acelaşi domeniu de activitate; primesc soluţii şi propuneri 
privind adoptarea, implementarea sau, din contră, renunţarea la anumite tehnici, 
metode sau instrumente de lucru; respectiv pot primi îndrumări cu privire la dezvoltări 
şi evoluţii viitoare ale activităţii desfăşurate. 

 
Figura de mai jos, redă într-o manieră expresivă utilitatea cercetărilor întreprinse în domeniul 
contabilităţii manageriale, prezintă canalele de comunicare existente respectiv evidenţiază 
principalele rute şi căi prin care cercetările contabilităţii manageriale pot fi absorbite în 
practică.  În toate cazurile rezultatele cercetărilor întreprinse de către academicieni/cercetători 
sunt absorbite în practică fie direct, prin transmiterea rezultatelor practicienilor, fie indirect, 
prin intermediul procesului educaţional. 
 

Figura 1 – Utilitatea cercetărilor în domeniul contabilit ăţii manageriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: adaptat după Falconer (2002) 

 
Cum se realizează cercetarea de calitate în domeniul contabilităţii manageriale? 
În opinia unor cercetători renumiţi (Zimerman, 2001; Lukka & Mouritsen, 2002) cercetarea de 
calitate în domeniul contabilităţii manageriale se realizează utilizând un set de criterii 
calitative care să  genereze apoi cunoştinţe relevante şi profunde în domeniul cercetat respectiv 
care să conducă la crearea de valoare. Cele trei criterii calitative sunt: teoretizare, testare şi 
precizie. 
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În orice proces de cercetare analiza literaturii de specialitate; prezentarea şi discutarea 
stadiului actual al cunoaşterii este o condiţie esenţială deoarece doar astfel cercetătorii, pe de o 
parte, au posibilitatea de a înţelege şi explica teoriile, fenomenele, noţiunile existente; iar pe de 
altă parte au posibilitate de a duce mai departe stadiul cercetării dezvoltând teorii, noţiuni, 
metode şi tehnici noi şi actuale respectiv formulând ipoteze necesare testării anumitor 
eşantioane sau fenomene. Teoriile dezvoltate sau ipotezele formulate trebuie apoi testate, 
verificate, rezultatele obţinute trebuie valorificate şi publicate în vederea obţinerii unor 
răspunsuri sau reacţii din partea altor cercetători, practicienilor sau a publicului larg. Toate 
aceste acţiuni, atât teoretizarea cât şi testarea, trebuie realizate cu exactitate şi precizie în 
vederea realizării unor cercetări de calitate, cercetări care să fie utile mediului academic şi 
celui practic. 
 
Cele trei aspecte, dezbătute atât de intens pe plan internaţional, prezentate în paragrafele 
anterioare au reprezentat punctul de pornire al prezentului demers ştiinţific.  
 
Am ales ca şi domeniu de cercetare domeniul contabilităţii manageriale şi a calculaţiei 
costurilor deoarece domeniul amintit are o înclinaţie puternică spre practică. Atât în mediul 
academic cât şi în cel practic este cu unanimitate recunoscut că, contabilitatea este domeniul şi 
instrumentul de cunoaştere a realităţii economice (Matiş, 2005) respectiv informaţiile furnizate 
de cele două componente ale contabilităţii – contabilitatea financiară şi contabilitatea 
managerială – stau la baza proceselor decizionale în cadrul fiecărei organizaţii. În ultimii ani, 
fenomenul globalizării şi dezvoltarea rapidă a concurenţei au făcut ca rolul contabilităţii 
manageriale şi a calculaţiei costurilor să crească simţitor acesta devenind un instrument 
esenţial în „pilotarea” organizaţiilor, indispensabil pentru diagnostic, al procesului decizional 
şi al urmăririi şi evaluării performanţelor organizaţionale. 
 
Aceste schimbări atât de benefice şi avantajoase, apărute la nivel internaţional, ne-au făcut să 
ne orientăm atenţia spre nivelul naţional, fiind tentaţi să cercetăm şi să analizăm aspecte legate 
de percepţia academicienilor şi practicienilor români cu privire la contabilitatea managerială şi 
calculaţia costurilor.  
 
Datorită acestor schimbări am considerat necesară şi oportună cercetarea acestui domeniu 
urmărind în acelaşi timp generarea şi crearea de cunoştinţe şi valoare care să fie utile atât 
mediului academic cât şi celui practic. Iar pentru a realiza o cercetare de calitate ne-am propus 
să pornim de la teorie, punând bazele teoretice şi conceptuale a temei cercetate ajungând în 
final la practică pentru a studia comportamentul şi practicile organizaţiilor în domeniul 
cercetat. 
 
Ţinând cont de aceste aspecte, am elaborat teza de doctorat cu titlul „Calculaţia costurilor prin 
prisma teoriei şi practicii internaţionale” al cărei obiectiv fundamental îl reprezintă crearea 
unei imagini de ansamblu a contabilităţii manageriale şi calculaţiei costurilor, la nivel 
internaţional, în plan teoretic şi practic respectiv urmărirea, la nivel naţional, a evoluţiei şi 
dezvoltării domeniului cercetat şi a practicilor şi metodelor aplicate de organizaţiile româneşti 
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urmărind în acelaşi timp propunerea unor modele sau practici mai evoluate de organizare a 
contabilităţii manageriale, a calculaţiei costurilor, a valorificării informaţiilor în cadrul 
organizaţiilor din România respectiv propunerea unor soluţii privind îmbunătăţirea sistemului 
contabilităţii manageriale din ţara noastră.  
 
După stabilirea obiectivelor temei de cercetare următorul pas al demersului ştiinţific este 
identificarea tipului de cercetare – calitativ sau cantitativ – care se pretează cel mai bine 
domeniului cercetat. Cercetările calitative sunt cele care generează informaţii consistente 
necesare înţelegerii aprofundate şi de ansamblu a contextului general (Cristea, 2007) cercetat; 
sunt cele care permit conturarea aspectelor principale ale problemei sau temei de cercetat şi 
diagnosticarea situaţiei, identificarea ipotezelor pentru o viitoare cercetare descriptivă sau 
cauzală (Lefter, 2004), fiind utilizate în cercetările de profunzime. În schimb cercetările 
cantitative au rolul de a defini, caracteriza şi cuantifica aspectele relevante identificate cu 
ajutorul metodelor calitative, ele fiind utilizate pentru cuantificarea anumitor fenomene, pentru 
stabilirea unor date statistice respectiv pentru verificarea şi testarea teoriilor existente sau 
dezvoltate utilizând metode specifice. 
 
Astfel, pornind de la specificul şi trăsăturile domeniului de cercetare respectiv de la 
considerentul că „o cercetare care va dăinui probei timpului presupune o combinare optimă a 
metodelor de cercetare în scopul atingerii obiectivelor propuse” (Cristea, 2007) clasificăm 
prezentul demers ştiinţific în categoria cercetărilor calitative îmbinând în acelaşi timp 
elemente cantitative: 

(1) Cercetările calitative referindu-se la analiza cadrului conceptual privind organizaţiile şi 
rolul acestora în economia unei ţări; analiza conceptuală a celor două componente ale 
contabilităţii: contabilitatea financiară şi contabilitatea de managerială; prezentarea 
obiectivelor şi rolului contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor; prezentarea 
analitică şi clasificarea metodelor de calculaţie a costurilor identificate la nivel 
internaţional; prezentarea modalităţilor de valorificare a informaţiilor furnizate de 
contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor; accentuarea rolului contabilităţii 
manageriale şi a calculaţiei costurilor în procesul decizional al fiecărei organizaţii. 

(2) Cercetări cantitative referindu-se la studiile de caz comparative utilizate la prezentarea 
metodelor de calculaţie a costurilor; la reflectarea stadiului actual al cercetărilor în 
domeniul contabilităţii manageriale din România; la studiul empiric care vizează 
prezentarea modalităţilor de organizare a contabilităţii manageriale şi a metodelor de 
calculaţie şi instrumentelor de gestiune utilizate în cadrul organizaţiilor româneşti. 

 
Al doilea aspect care trebuie clarificat este identificarea curentelor şi direcţiilor de cercetare 
existente. Lucrarea de faţă îmbină atât trăsături ale cercetărilor pozitiviste, caracteristice 
ştiinţelor sociale şi care vizează producerea de cunoaştere şi ştiinţă care se verifică în însuşi 
procesul cercetării, cât şi trăsături ale cercetărilor constructiviste, care presupun elaborarea 
unor teorii noi, formularea unor ipoteze proprii şi validarea empirică a acestora.  
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Metodele de cercetare utilizate în cadrul acestui demers ştiinţific sunt: analiza documentelor, 
metoda comparativă, observaţia participativă şi neparticipativă, observaţia şi chestionarul. 
Putem observa, că metodele de cercetare enumerate reprezintă o îmbinare a metodelor 
longitudinale cu cele transversale, acestea fiind utilizate pentru a pune bazele unei cercetări 
descriptive, fundamentând la nivel teoretic şi conceptual aspecte privind contabilitatea 
managerială, calculaţia costurilor, metode de calculaţie a costurilor, modalităţi de valorificare 
a informaţiilor şi utilitatea acestora în procesul decizional, pentru a trece apoi la cercetările 
empirice, studiind comportamentul organizaţiilor, la nivel internaţional şi naţional, prin prisma 
practicilor, a metodelor de calculaţie şi instrumentelor de gestiune utilizate.  
 
Pornind de la teorie pentru a ajunge la practică, adică pornirea de la teorii, concepte, modele şi 
metode existente pentru a le pune în practică face ca prezenta cercetare să fie încadrată în 
categoria cercetărilor care se bazează pe abordări de tip deductiv dar care trece apoi spre 
abordări de tip inductiv datorită transpunerii teoretice şi conceptuale a aspectelor practice 
identificate.  
 
Sursele informaţionale utilizate pentru realizarea prezentei cercetări însumează: cărţi de 
specialitate, naţionale sau internaţionale; articole de specialitate publicate în reviste de renume, 
recunoscute la nivel naţional sau internaţional; acte legislative; reglementări ale organismelor 
profesionale naţionale şi internaţionale; studii şi cercetări realizate de diferite organisme 
profesionale. 
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Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de 

doctorat şi concluzii desprinse 

 
Menţionam în paragrafele anterioare că prezentul demers ştiinţific îşi propune generarea de 
cunoştinţe utile în domeniul contabilităţii manageriale, cunoştinţe care să fie utile atât 
mediului academic cât şi celui practic. Pentru realizarea obiectivelor propuse am elaborat 
prezentul demers ştiinţific structurat în cinci capitole.  
 
În cadrul oricărui proces de cercetare prima etapă o reprezintă cunoaşterea stadiului actual al 
cercetării, lecturarea literaturii de specialitate pentru a înţelege şi explica conceptele, 
fenomenele şi teoriile existente respectiv pentru a duce mai departe stadiul cercetării. 
 
Astfel, în cadrul primului capitol intitulat Organizaţia: sfera de organizare a contabilităţii şi 
calculaţiei costurilor ne-am îndreptat atenţia asupra organizaţiilor şi funcţiilor acestora, 
considerând că într-un mediu complex incert şi puternic concurenţial acestea rămân 
competitive numai dacă dispun de un management corespunzător al cunoştinţelor şi al 
învăţării organizaţionale.  
 
Într-adevăr, într-un mediu economic dinamic impus de fenomenul globalizării şi accentuarea 
competitivităţii economice, tehnico-ştiinţifice şi educaţionale (Matiş&Mustaţă, 2004) 
organizaţiile din lumea întreagă se văd constrânse să-şi concentreze atenţia şi eforturile spre 
acţiuni de schimbare, adaptare şi dezvoltare la noile cerinţe ale mediului. Fiind un factor de 
interes real al mediului de afaceri, atât la nivel naţional cât şi internaţional, nici sfera 
contabilităţii nu a „scăpat” de aceste schimbări. Mondializarea economiilor, globalizarea 
pieţelor de capital, apariţia şi dezvoltarea societăţilor multinaţionale, necesitatea de 
comparabilitate şi compatibilitate a situaţiilor financiare sunt doar câţiva dintre factorii care au 
condus spre procesul de armonizare şi convergenţă a contabilităţii. 
 
Odată cu apariţia şi dezvoltarea societăţilor şi corporaţiilor multinaţionale a avut loc o separare 
a persoanelor interesate în afacere, adică s-au separat persoanele cu cunoştinţe tehnice şi 
profesionale despre funcţionarea firmelor de cei care deţineau banii. Această separare a condus 
la modificarea nevoilor informaţionale, a intereselor în furnizarea informaţiilor precum şi al 
modului de procurare a informaţiilor (Fekete, 2009). Contabilitatea s-a adaptat acestor 
modificări şi separări tot printr-o separare pe două domenii, puternic conectate însă totuşi 
diferite: 

• contabilitatea financiară – este domeniul care încearcă o informare fiabilă despre 
procesele şi tranzacţiile economice la anumite intervale de timp, fiind orientată spre 
utilizatorii externi ai informaţiilor financiar-contabile, în special spre proprietari.   

• contabilitatea managerială – este domeniul care se îndepărtează de la prezentarea 
situaţiei economice şi încearcă să urmărească şi să măsoare performanţele 
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organizaţionale, fiind orientată spre satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor 
interni, mai exact a managerilor. 

 
De-a lungul timpului schimbarea practicilor organizaţionale şi manageriale a avut o influenţă 
semnificativă şi asupra contabilităţii, în special asupra contabilităţii manageriale. 
Contabilitatea managerială a evoluat considerabil, a cunoscut patru faze succesive de 
dezvoltare respectiv nenumărate definiţii, confruntându-se în acelaşi timp cu schimbările 
dramatice apărute în mediul de afaceri, schimbări impuse de intensificarea relaţiilor 
economice internaţionale, de fenomenul globalizării sau de progresele apărute în ceea ce 
priveşte tehnologiile şi procesele de producţie. Strâns legat de aceste aspecte se conturează, în 
rândul cercetătorilor, ideea potrivit  căruia contabilitatea managerială a devenit sau trebuie să 
devină partenerul conducerii în procesul decizional, deoarece numai pe baza informaţiilor 
furnizate de contabilitatea managerială managerii pot planifica, analiza şi controla activităţile 
şi procesele interne; pot formula strategii pe termen lung, mediu sau scurt; au posibilitatea de a 
gestiona resursele cu eficienţă respectiv pot elimina acele activităţi care nu adaugă valoare 
organizaţiilor. 
 
Strâns legat de contabilitatea managerială se află şi profesionistul contabilităţii manageriale, 
profesionist care, „împins” de condiţiile actuale respectiv de cerinţele din ce în ce mai ridicate 
ale managementului, trebuie să se schimbe, trebuie să renunţe la rolul de persoană care 
„colectează datele, ţine conturile şi raportează rezultatele” devenind astfel avocaţii schimbării 
sau parteneri de afaceri implicându-se în procesul decizional. Aceştia trebuie să identifice atât 
punctele forte cât şi punctele slabe ale activităţilor şi proceselor interne, militând pentru 
crearea de cunoştinţe şi valoare la toate nivelurile ierarhice respectiv pentru performanţe 
organizaţionale şi maximizarea acestora. În realizarea acestor activităţi este nevoie de 
cunoştinţe profesionale în domeniul financiar-contabil, al sistemelor IT, management şi 
marketing; pricepere şi cunoştinţe în domeniul afacerilor; abilităţi personale (dinamism, 
flexibilitate); comunicare şi lucru în echipă. Deschiderea spre cunoaştere şi învăţare, 
răspândirea cunoştinţelor obţinute la toate nivelele ierarhice prin intermediul căilor de 
comunicare şi colaborare poate reprezenta cheia succesului oricărei organizaţii. 
 
A doua etapă, în cadrul demersului ştiinţific, l-a reprezentat focusarea asupra rolului 
calculaţiei costurilor, astfel în cadrul Capitolului 2 – Calculaţia costurilor am dorit să 
clarificăm anumite concepte şi noţiuni specifice acestei teme: definiţii, concepte şi noţiuni, 
comentarii, clarificări şi clasificări referitoare la costuri, cheltuieli şi utilitatea acestora. 
Considerăm, că calculaţia costurilor orientată spre control şi decizie devine una din 
componentele de bază ale mecanismului de conducere profitabilă a organizaţiilor iar în acelaşi 
timp reprezentând o arie de interes comun atât pentru contabilitatea financiară cât şi  pentru 
contabilitatea managerială.  
 
Concluzia majoră a acestui capitol este că cu ajutorul unui sistem integrat de management al 
costurilor managerii au posibilitatea de a integra calculul şi analiza costurilor în demersul 
strategic al organizaţiei în vederea creării unui avantaj competiţional durabil, contribuind 
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astfel nu numai la fundamentarea unor decizii privind portofoliul de produse ci şi la un 
ansamblu de micro-decizii care conduc în mod progresiv la schimbarea strategiei organizaţiei.  
 
De foarte multe ori de capacitatea unei organizaţii de a gestiona costurile depinde eficacitatea 
organizaţională a acesteia. Adesea nu stabilirea căilor şi mijloacelor de reducere a costurilor 
reprezintă soluţia ci mai degrabă optimizarea acestora începând cu etapa de proiectare şi 
dezvoltare a produselor şi terminând cu etapa de desfacere a acestora. Tocmai din aceste 
considerente suntem de părere că managementul costurilor trebuie să ocupe un loc „de cinste” 
în cadrul fiecărei organizaţii, trebuie să fie o componentă de nelipsit al contabilităţii 
manageriale deoarece împreună furnizează conducerii informaţii cu un grad înalt de detaliere 
care vin în sprijinul planificării, controlului şi fundamentării deciziilor punând accent pe costul 
produselor, activităţilor sau proceselor din cadrul organizaţiilor. 
 
Strâns legat de calculaţia costurilor am dorit să prezentăm metodele de calculaţie a costurilor 
respectiv am dorit să subliniem încă odată rolul important jucat de aceste componente în 
pilotajul strategic al fiecărei organizaţii. Astfel, Capitolul 3 – Metode de calculaţie a 
costurilor este dedicat prezentării detaliate a metodelor de calculaţie existente şi utilizate de 
organizaţiile din întreaga lume.  
 
După fixarea obiectivelor şi parcurgerea literaturii de specialitate internaţionale şi naţionale, 
după parcurgerea literaturii referitoare la metodele de calculaţie a costurilor existente am 
considerat necesară clasificarea acestora în trei mari categorii: metode clasice sau tradiţionale, 
metode evoluate şi metode moderne de calculaţie a costurilor. Criteriul de clasificare folosit a 
fost apariţia metodelor de calculaţie în timp şi modalităţile de calcul al costurilor. 
 
Pentru fiecare metodă de calculaţie am încercăt să abordăm următoarele aspecte: definiţii, 
noţiuni şi particulairtăţi; etape de lucru; avantaje şi limite; utilizarea metodelor în practica 
organizaţiilor la nivel mondial; analiza comparativă a metodelor prezentate. Trăsătura comună 
a metodelor de calculaţie prezentate este că fiecare încearcă să calculeze costul de producţie al 
unui produs sau serviciu plecând de la totalitatea cheltuielilor realizate pe parcursul activităţii. 
Procedura de calcul se desfăşoară, în cadrul fiecărei metode, în etape succesive, folosind 
procedee de lucru specifice.   

 
Concluzia majoră desprinsă a fost că metodele de calculaţie prezentate prezintă atât avantaje 
cât şi dezavantaje; unele se pretează organizaţiilor din sfera producţiei altele organizaţiilor din 
sfera serviciilor; unele metode calculează costul unitar prin intermediul costului de funcţionare 
al unei ore/maşină sau calculează coeficienţi de echivalenţă în timp ce altele calculează 
costurile activităţilor din cadrul organizaţiilor repartizând apoi costurile pe produse sau servicii 
sau la stabilirea costurilor pleacă direct de la preţurile de vânzare şi marjele de profit aşteptate 
în urma vânzării. 
 
În ultimii ani literatura de specialitate a dezbătut intens şi a pus sub semnul întrebării utilitatea 
metodelor clasice de calculaţie a costurilor aceştia considerând că aceste metode nu mai 
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generează avantaje deoarece se bazează pe informaţii furnizate de un sistem proiectat pentru o 
eră tehnologică incipientă caracterizată prin competiţie locală şi nu globală, când organizaţiile 
realizau produse şi servicii standardizate, iar viteza de distribuire a produselor, calitatea sau 
performanţele nu reprezentau elementele esenţiale ale succesului unei organizaţii. Mai mult, 
folosind aceste sisteme managerii nu mai dispun de informaţii utile şi relevante pentru a-şi 
coordona şi îmbunătăţii activităţile respectiv nu dispun de informaţii precise şi fiabile pentru a-
şi coordona deciziile strategice referitoare la procese, activităţi, servicii şi clienţi.  
 
Pentru a înlătura dezavantajele metodelor tradiţionale au apărut metodele moderne de 
calculaţie adaptate la noile condiţii de piaţă care furnizează, pe lângă informaţiile financiare cu 
privire la costurile produselor, lucrărilor sau serviciilor şi alte informaţii nefinanciare privind 
procesele interne, costurile clienţilor care permit integrarea analizei costurilor în demersul 
strategic al întreprinderii, contribuind atât la luarea deciziilor privind portofoliul de produse şi 
servicii cât şi la un ansamblu de decizii care conduc la schimbarea strategiei organizaţiei. 
 
Literatura de specialitate abundă în opinii pro şi contra referitoare la metodele clasice sau 
moderne de calculaţie. În ceea ce priveşte utilizarea pe scară largă a acestor metode constatăm 
că în ciuda multitudinii avantajelor enumerate majoritatea organizaţiilor, din întreaga lume, 
încă preferă metodele clasice de calculaţie, foarte mulţi manageri declarându-se mulţumiţi de 
metodele implementate şi de rezultatele obţinute.  
 
Considerăm că pentru organizaţii metodele moderne sau evoluate de calculaţie nu reprezintă 
întotdeauna soluţia ideală, aceştia trebuie să aibă în vedere o multitudine de factori, priorităţi, 
obiective şi strategii atunci când decid implementarea uneia sau alteia dintre metodele de 
calculaţie existente. Dar asta nu înseamnă că, odată aleasă metoda calculaţie, aceasta nu poate 
fi schimbată. Managerii organizaţiilor nu trebuie să se mulţumească cu rezultate mediocre, 
aceştia trebuie să fie deschişi către schimbare în cazul în care sesizează că  există modalităţi de 
îmbunătăţire a rezultatelor, când există posibilitatea optimizării consumului de resurse 
respectiv există posibilităţi de a obţine produse sau servicii într-un mod eficient, orientate spre 
cerinţele clienţilor. Într-un mediu dinamic aflat în continuă mişcare, transformare şi dezvoltare 
managerii nu trebuie să uite că uneori prin implementarea unor metode noi de calculaţie a 
costurilor acestea pot genera îmbunătăţirea proceselor interne de producţie pentru a obţine 
produse şi servicii de calitate adaptate cerinţelor pieţei; urmărirea şi evaluarea performanţelor 
organizaţionale iar în cele mai multe cazuri tocmai orientarea către aceste aspecte poate 
reprezenta de multe ori cheia succesului. 
 
După clarificarea conceptelor privind calculul, analiza şi gestionarea costurilor, după 
prezentarea metodelor de calculaţie şi a practicilor organizaţionale, în Capitolul 4 – 
Valorificarea informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor 
în activitatea de planificare, decizie şi control ne-am îndreptat atenţia spre procesul decizional 
pentru a analiza multitudinea de decizii care pot fi adoptate pe baza informaţiilor de tip cost 
respectiv pentru a prezenta instrumentele de gestiune cu ajutorul cărora se sintetizează 
informaţiile necesare conducerii respectiv se realizează o informare pertinentă privind 
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activitatea desfăşurată, privind punerea în aplicare a planurilor de acţiune, privind punctele 
critice asupra cărora trebuie îndreptată atenţia deoarece acestea răspund foarte bine 
fundamentării şi susţinerii deciziilor manageriale. 
 
Este unanim recunoscut că deciziile manageriale şi procesul decizional reprezintă punctele 
cheie ale fiecărei organizaţii, în jurul cărora se învârt toate activităţile şi acţiunile de colectare, 
prelucrare, analiză, interpretare, centralizare a informaţiilor financiare, şi nu numai, din cadrul 
unei organizaţii. Mai mult, costurile (calculul, analiza şi optimizarea acestora) sunt importante 
deoarece întreaga activitate a unei organizaţii se oglindeşte prin costuri respectiv pe baza 
informaţiilor privind costurile managerii pot decide dacă să achiziţioneze, să producă sau să 
abandoneze producţia unui anumit produs; pot gestiona portofoliul de produse existent; pot 
fundamenta şi stabili preţurile de vânzare sau pot identifica nevoile de îmbunătăţire fie a 
produselor fie a proceselor de producţie; vorbele omului de afaceri Andrew Carnegie – „fii cu 
un ochi la costuri şi profitul îţi va zâmbi cu gura până la urechi” nefiind spuse în zadar. 
 
Economistul american Bertrand Thompson afirma că „ începutul ştiinţei unui director este 
cunoaşterea exactă a costului său de producţie”.  Luând în considerare nu numai aceste sfaturi 
ci şi activităţile, procesele interne diversificate şi mediul economic extern caracterizat prin 
concurenţă, din ce în ce mai mulţi manageri tind să acorde o atenţie deosebită rolului şi 
obiectivelor contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor deoarece contabilitatea 
managerială este cea care înglobează procesele de identificare, cuantificare, colectare, analiză, 
prelucrare, interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare (şi nefinanciare), utilizate de 
management pentru realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul 
organizaţiei şi pentru asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor acesteia. 
Pentru a selecta cele mai bune alternative de lucru, a lua deciziile cele mai potrivite la locul şi 
timpul cel mai potrivit managerii pot şi trebuie să apeleze la modele decizionale cu ajutorul 
cărora se realizează o acţionare promptă şi la obiect, o abordare şi soluţionare creativă şi 
rapidă a problemelor de decizie neprogramate sau a celor care se desfăşoară în condiţii de risc 
şi incertitudine. 
 
De asemenea, considerăm că în condiţiile intensificării concurenţei orientarea spre piaţă şi spre 
clienţi trebuie să capete o atenţie sporită în cadrul fiecărei organizaţii, alături de preocupări 
privind urmărirea şi analiza comportamentului clienţilor, repetabilitatea comportamentului de 
cumpărare, profitabilitatea clienţilor, luarea unor decizii referitoare la adăugarea de clienţi noi 
sau renunţarea la clienţi mai vechi. 
 
Metodele de calculaţie a costurilor implementate în cadrul organizaţiilor pot devenii 
instrumente utile şi valoroase în activitatea de determinare şi analiză a profitabilităţii clienţilor. 
Costurile complete, costurile parţiale sau costurile calculate pe activităţi pot furniza informaţii 
utile managerilor nu numai în stabilirea preţurilor de vânzare sau gestionarea portofoliului de 
produse ci pe baza lor pot fi întocmite rapoarte, prezentări şi reprezentări grafice utile 
managerilor şi specialiştilor de la departamentul de marketing în analiza clienţilor şi a 
profitabilităţii acestora. Mai mult, metodele evoluate de calculaţie a costurilor – metoda ABC 
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sau metoda costurilor ţintă - sunt construite astfel încât să permită o analiză a profitabilităţii 
clienţilor cu uşurinţă, fără prea multe calcule intermediare; permit identificarea şi separarea 
clienţilor profitabili de cei neprofitabili; şi mai mult permit o analiză a profitabilităţii 
activităţilor prestate în legătură cu clienţii, cum ar fi cele de producţie, vânzare, distribuţie şi 
servicii conexe. 
 
În cadrul capitolului patru o atenţie sporită am acordat prezentării instrumentelor de gestiune 
specifice utilizate pentru elaborarea, implementarea strategiilor şi performanţelor 
organizaţionale, fiind prezentate sistemul de bugete, tabloul de bord şi balanced scorecard. 
Aceste instrumente pot deservi cu eficacitate procesul decizional şi procesul de urmărire şi 
evaluare a performanţelor; asigură transpunerea obiectivelor şi strategiilor în rezultate; permit 
urmărirea şi compararea rezultatelor obţinute cu previziunile realizate; asigură comunicarea şi 
colaborarea între nivelurile ierarhice; furnizează informaţii financiare şi non financiare 
îmbrăcând forma unor sisteme de indicatori, mai mult sau mai puţin echilibrat, care permit o 
vedere de ansamblu a întregii organizaţii. Motiv pentru care, în funcţie de activitatea 
desfăşurată, complexitatea activităţilor şi a proceselor interne, de orientarea către clienţi, de 
nevoile de informare a conducerii, fiecare organizaţie trebuie să decidă pe care dintre 
instrumentele de gestiune le va adopta şi implementa. 
 
Observăm că primele patru capitole ale prezentului demers reprezintă practic o prezentare 
detaliată şi minuţioasă a stadiului cunoaşterii domeniului contabilităţii manageriale, calculaţiei 
costurilor şi performanţelor organizaţionale, cu precădere, la nivel internaţional. Pentru a nu 
neglija latura naţională Capitolul 5 – Studiu empiric privind organizarea contabilităţii 
manageriale şi a calculaţiei costurilor în cadrul organizaţiilor din România este destinat în 
exclusivitate dezbaterii, analizei, studierii aspectelor privind evoluţia contabilităţii manageriale 
şi a calculaţiei costurilor; stadiul actual al cunoaşterii româneşti; modalităţi de organizare şi 
conducere a contabilităţii manageriale în cadrul organizaţiilor româneşti; metodele de 
calculaţie a costurilor preferate de organizaţiile din România. 
 
În urma studiilor realizate se desprind mai multe concluzii. Fie că se numea contabilitate 
industrială, fie se numea contabilitatea costurilor fie că se numea contabilitate de gestiune 
cert este că preocupări privind clasificarea şi analiza cheltuielilor; calculaţia costurilor de 
producţie; antecalculul şi postcalculul costurilor; gestionarea consumului de resurse au existat 
încă de la începutul anilor 1900. Ca urmare contabilitatea managerială din România a cunoscut 
o oarecare evoluţie, puţin mai distinctă şi mai lentă decât cea de la nivel internaţional, fiind 
puternic influenţată de regimurile politice şi sociale respectiv dezvoltarea economiei 
româneşti. 
 
Încercări timide cu privire la clarificarea anumitor noţiuni şi concepte; prezentarea anumitor 
metode de calculaţie a costurilor; sublinierea necesităţii şi utilit ăţii contabilităţii manageriale; 
propunerea unor soluţii de îmbunătăţire a sistemului contabilităţii manageriale au existat de-a 
lungul anilor, dovadă fiind cărţile de specialitate, articolele şi lucrările ştiinţifice ale 
profesorilor şi specialiştilor de renume ai mediului academic românesc. Anul 2000 însă 
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deschide porţile către o abordare mai modernă a contabilităţii manageriale şi a calculaţiei 
costurilor.  
 
Astfel, ţinând cont de contextul economico-politic respectiv de dezvoltarea economiei putem 
identifica următoarele faze în evoluţia contabilităţii manageriale româneşti: 

• Prima fază între 1830 – 1950 este caracterizată prin apariţia şi dezvoltarea tehnicii 
de calcul a costului unităţilor productive. Practic este perioada în care se pun bazele 
calculaţiei costurilor, a analizei lor, are loc delimitarea şi clarificarea anumitor 
noţiuni, clasificarea anumitor cheltuieli şi costuri, clarificarea structurii şi formării 
costului de producţie. Perioadei îi este caracteristică monismul iar specialiştii 
vorbesc despre contabilitate industrială. 

• Cea de-a doua fază identificată în evoluţia contabilităţii manageriale corespunde 
perioadei socialiste, între anii 1950 - 1989. În această perioadă există tentative de 
perfecţionare a contabilităţii şi calculaţiei costurilor. Calculul costurilor 
previzionale şi ulterior a celor efective permite controlul şi analiza atât a costurilor 
de producţie cât şi a cheltuielilor legate de realizarea anumitor produse. Este 
dezvoltat noţiunea de „cost complet” iar metodele de calculaţie, de tip absorbant, 
care apar şi se dezvoltă în această perioadă vor fi clădite în jurul acestui concept. 
Tot în această perioadă apar şi metode de calculaţie de tip parţial dar acestea rămân 
doar la nivelul teoriei fără a fi aplicate în practică. Şi acestei perioade îi este 
specifică monismul contabil iar specialiştii utilizează cu precădere noţiunea de 
calculaţia costurilor. 

• După căderea regimul comunist începe o nouă etapă, cea de-a treia, în evoluţia şi 
dezvoltarea contabilităţii româneşti. Anul 1990 marchează debutul dualismului 
contabil, este anul din care se vorbeşte despre contabilitate financiară şi 
contabilitate de gestiune. În această perioadă principalele preocupări sunt cele 
privind delimitarea celor două sfere, propunerea unor soluţii de organizare a celor 
două contabilităţi. Calculul, analiza şi controlul costurilor în vederea furnizării de 
informaţii relevante conducerii rămâne un obiectiv esenţial al contabilităţii de 
gestiune, dar se dezvoltă şi altele orientând atenţia spre activităţi de planificare, 
previziune a resurselor cu ajutorul bugetelor sau instrumentelor de gestiune. 

• Cea de-a patra fază identificată începe în anul 2000 continuând până în prezent. 
Aceasta este perioada în care mediul universitar recunoaşte că raza de acţiune a 
contabilităţii manageriale este mult mai mare, nu se rezumă doar la calculaţia 
costurilor. În această perioadă apar şi în ţara noastră noi metode de calculaţie care 
ţin cont de evoluţiile tehnologice ale proceselor de producţie, sunt orientate spre 
piaţă, spre satisfacerea cerinţelor clienţilor, iar urmărirea şi măsurarea 
performanţelor organizaţionale cu ajutorul unor instrumente şi tehnici moderne de 
gestiune devin preocupările majore ale cercetătorilor. Astfel, în locul noţiunii de 
„contabilitate de gestiune” îşi face apariţia, tot mai des, noţiunea de „contabilitate 
managerială” semnalând şi pe această cale rolul acestei activităţi în procesul 
decizional. 
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Pe cel de al doilea palier al cercetării am dorit să obţinem o imagine de ansamblu privind 
stadiul actual al cunoaşterii am analizat articolele de specialitate apărute în revistele şi 
jurnalele cotate CNCSIS în perioada 2000 - 2009.  
 
Am ales să analizăm articolele apărute în perioada 2000-2009 din următorul considerent. În 
perioada comunismului întreprinderile erau preocupate doar de calculaţia costurilor de 
producţie şi contabilitatea era organizată în sistem monist, motiv pentru care nu existau multe 
materiale sau articole pe această temă. După 1989 contabilitatea managerială (de gestiune) a 
cunoscut o serie de modificări. După apariţia Legii contabilităţii nr. 82/1991 contabilitatea 
managerială (de gestiune) a rămas „într-un con de umbră” (Dumitru&Calu, 2008) deoarece 
managerii şi contabilii au considerat că organizarea acesteia nu este obligatorie, motiv pentru 
care nici literatura de specialitate nu a acordat o importanţă prea mare acestui aspect. După 
anul 1995 însă încep să apară articole care prezintă soluţii tehnice sau practice privind 
organizarea şi funcţionarea contabilităţii de gestiune în sistem dualist, iar după anul 2000 
contabilitatea managerială cunoaşte o abordare mai modernă, specialiştii români încep să 
acorde o atenţie sporită literaturii de specialitate internaţionale, a metodelor de calculaţie a 
costurilor mai evoluate, a valorificării informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială în 
procesul decizional, apărând în acest sens atât publicaţii cât şi articole de specialitate. Mai 
mult, după anul 2000 creşte numărul revistelor sau jurnalelor de specialitate din România, 
dovadă că mediul universitar şi cercetătorii români sunt preocupaţi de cercetare, de cunoaştere 
şi învăţare. 
 
Din totalul de 935 reviste sau jurnale recunoscute CNCSIS am selectat 44 de jurnale sau 
reviste de specialitate cu tentă economică. În urma analizei detaliate a revistelor selectate, 
datorită profilului şi al tematicii abordate, din cele 44 de reviste am eliminat un număr de 171, 
rămânând în final cu 27 de reviste de specialitate, redate şi de tabelul de mai jos. În afară de 
articolele CNCSIS am analizat şi alte reviste sau jurnale, cum ar fi Revista Gestiunea şi 
Contabilitatea Firmei respectiv Revista Economy, Transdisciplinarity, Cognition al 
Universităţii „George Bacovia” din Bacău. 
 
În studiu au fost incluse articolele care abordau tematica contabilităţii manageriale, în mod 
separat, sau abordau tematica contabilităţii manageriale alături de alte domenii şi tematici care 
se află în strânsă legătură cu aceasta, cum ar fi contabilitatea financiară, managementul, 
marketingul, procesul decizional, controlul de gestiune, competitivitatea şi performanţele 
organizaţionale. Mai mult, în cadrul fiecărui articol am fost interesaţi de analiza a trei aspecte: 
(1) tema tratată în cadrul articolului; (2) tipul de cercetare aplicat: calitativ sau cantitativ; 
respectiv (3) provenienţa autorilor. 
 

                                                           
1 Unele reviste economice (Romanian Journal of Economic Forecasting – CNCSIS A; Revista Română de Economie – 
CNCSIS B+; Romanian Economic and Business Review – CNCSIS B+; Revista de Administraţie şi Management Public – 
CNCSIS B+; Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi – CNCSIS B+; Review of Economic and Business Studies – CNCSIS 
C; şi altele) au fost eliminate din cadrul studiului deoarece, pe de o parte, tratau aspecte precum: economie generală, 

micro şi macro economie, ştiinţe administrative şi management, iar pe de altă parte, în revistele aminitite nu au fost 

publicate deloc articole care să abordeze, total sau parţial, tematica contabilităţii manageriale şi calculaţiei costurilor.  
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Rezultatele obţinute ne fac să credem că există preocupări venite din partea academicienilor, şi 
pe alocuri din partea practicienilor, privind contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor, 
dovadă fiind trendul crescător al articolelor de specialitate, de la 19 articole în 2000 ajungând 
la 80 în anul 2009. Temele abordate în cadrul articolelor acoperă subdomenii ale contabilităţii 
manageriale (calculaţia costurilor, instrumente de gestiune, valorificarea informaţiilor). Mai 
mult, se simte influenţa internaţională pozitivă în ceea ce priveşte orientările contabilităţii 
manageriale, metodele de calculaţie a costurilor sau instrumentele de gestiune utilizate în 
procesul decizional şi în procesul de măsurare a performanţelor organizaţionale. Tocmai 
aceste influenţe ne fac să fim mai optimişti în ceea ce priveşte evoluţia cercetărilor româneşti 
în domeniul contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor.  
 
Pe cel de al treilea palier am dorit să realizăm o cercetare din care să rezulte „vocea” practicii 
şi a practicienilor. În urma analizei stadiului actual al cercetării am constatat că există un trend 
crescător în ceea ce priveşte articolele şi lucrările de specialitate apărute. Încetul cu încetul 
academicienii par să recunoască importanţa şi necesitatea contabilităţii manageriale şi 
calculaţiei costurilor.  
 

Din dorinţa de a afla dacă şi practicienii privesc cu acelaşi entuziasm aceste aspecte am 
elaborat un chestionar privind organizarea şi conducerea contabilităţii manageriale şi a 
calculaţiei costurilor, adresându-ne profesioniştilor contabili membrii CECCAR. În urma 
prelucrării datelor obţinute am constatat că organizaţiile româneşti par să recunoască 
importanţa şi necesitatea contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor implementând 
sisteme de contabilitate managerială. Însă, la implementarea contabilităţii manageriale 
organizaţiile nu se bazează pe reglementările în vigoare şi pe sistemul propus, mai degrabă 
preferă elaborarea unor tehnici şi metode proprii. 
 
Un alt aspect confirmat îl reprezintă atenţia acordată de către organizaţiile româneşti 
calculaţiei costurilor. Majoritatea organizaţiilor chestionate asociază contabilitatea 
managerială cu calculaţia costurilor având preocupări referitoare la calculul costului de 
producţie sau a celui complet, utilizând apoi aceste informaţii în mare măsură pentru controlul 
şi reducerea costurilor; pentru stabilirea preţurilor de vânzare; pentru a decide achiziţionarea 
sau producerea anumitor produse, şi în mai mică măsură pentru a concepe şi dezvolta produse 
orientate spre piaţă şi spre cerinţele clienţilor; sau pentru a stabili modalităţi de îmbunătăţire a 
produselor sau proceselor interne de producţie.  
 
Multe organizaţiile româneşti, microîntreprinderi sau întreprinderi mici, par să nu 
conştientizeze importanţa contabilităţii manageriale neglijând astfel aspecte referitoare la 
analiza cheltuielilor, gestionarea costurilor sau implementarea unor proceduri şi metode care 
să genereze valoare adăugată. Mai mult, majoritatea organizaţiilor încă aplică metode clasice 
de calculaţie a costurilor respectiv nu „dau semne” că ar prefera să implementeze metode 
moderne sau evoluate de calculaţie a costurilor. Este interesant ca într-o lume a globalizării şi 
intensificării concurenţei; a automatizării şi apariţiei tehnologiilor avansate de producţie; în era 
în care mijloacele de producţie şi liniile de producţie înlocuiesc oamenii, majoritatea 
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organizaţiilor româneşti să nu fie preocupate de implementarea unor sisteme evoluate de 
gestiune; de dezvoltarea produselor care să satisfacă cerinţele clienţilor; sau să nu analizeze 
eficienţa activităţilor şi proceselor interne. 
 
Contabilitatea managerială încă se confruntă cu lacune, încă este considerată „ruda săracă a 
raportării financiare, auditului şi taxelor”, este asociată „şi pururi legată de un rol 
organizaţional de calcul al costurilor şi bugetare” pe când contabilitatea managerială 
înseamnă mult mai mult fiind asociat cu procesul managerial şi tehnicile orientate spre 
adăugarea de valoare în organizaţie prin utilizarea eficientă a resurselor (Albu, 2006:30). 
 
Mai mult, lipsa de interes a normalizatorilor şi inexistenţa unor reglementări legale mai precise 
privind contabilitatea managerială, lipsa unui organism profesional specializat fac ca 
practicienii să nu acorde atenţia dorită acestui domeniu, extrem de important „viaţa” oricărei 
organizaţii, aceştia focalizându-şi atenţia, mai degrabă, spre ceea ce este puternic reglementat 
şi ceea ce este obligatoriu şi anume contabilitatea financiară, fiscalitatea şi raportările 
financiare. 
 
Considerăm că mediul academic a înţeles importanţa şi necesitatea contabilităţii manageriale 
şi a calculaţiei costurilor, dovadă fiind trendul crescător al publicaţiilor şi lucrărilor de 
specialitate apărute în ultimii ani. Rolul lor este, de acum încolo, de a pregăti, prin intermediul 
cursurilor, workshopurilor, seminariilor practice şi tematice, specialişti în contabilitatea 
managerială respectiv de a conştientiza organizaţiile de utilitatea acestei componente al 
sistemului contabil.  
 
Contabilitatea managerială are nevoie de profesionişti „înarmaţi” cu deprinderi şi cunoştinţe 
de specialitate; competenţe personale şi interpersonale; care să fie dispuşi să înveţe 
tehnologiile şi procesele interne de producţie; dispuşi să lucreze în echipe interdisciplinare; 
fiind în acelaşi timp consilier şi consultant al conducerii nu numai în cadrul procesului 
decizional cât şi în activitatea de zi cu zi a organizaţiilor.  
 
Această „reformă” trebuie să continue cu reglementări mai severe; interes din partea 
managementului; preocupare şi devotament din partea profesioniştilor contabilităţii 
manageriale respectiv cooperare şi comunicare eficientă la/între toate nivelurile ierarhice din 
cadrul organizaţiilor. Doar aşa se creează un sistem al contabilităţii manageriale solid care să 
devină, în acelaşi timp, consilier al conducerii în procesul decizional. 
 
Mai mult, considerăm că globalizarea continuă, competiţia acerbă şi dinamismul cu care se 
dezvoltă organizaţiile se vor face simţite în cadrul organizaţiilor româneşti ceea ce va conduce 
la dezvoltarea unei contabilităţi manageriale interdisciplinare, flexibile şi adaptabile nevoilor 
fiecărei afaceri în parte, utilizând instrumente proprii de prelucrare, prezentare şi valorificare a 
informaţiilor. Aceste schimbări aduc o „rază de speranţă”, întăresc convingerea potrivit căreia 
noile metode de calculaţie şi sisteme de gestiune vor deveni centrul atenţiei, nu doar al 
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cercetătorilor ci şi al practicienilor şi organizaţiilor. Treptat valoarea şi performanţa vor 
deveni două concepte care vor caracteriza orice gestiune modernă a organizaţiilor româneşti. 
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Contribuţii proprii la stadiul cunoaşterii 

 
Falconer (2002) considera că rolul cercetărilor efectuate în domeniul contabilităţii manageriale 
este de a obţine informaţii, cunoştinţe noi şi rezultate care să fie utile, în primul rând, practicii 
şi practicienilor. Mai mult, acesta considera că scopul cercetărilor în domeniul contabilităţii 
manageriale este de a descrie, explica şi disemina tehnicile şi practicile utilizate de organizaţii 
din lumea întreagă, respectiv de a aduce clarificări şi îmbunătăţiri ale practicilor 
organizaţionale existente şi utilizate pe scară largă, deschizând astfel porţile cercetărilor 
orientate spre practică. 
 
De altfel, ne aliniem ideii exprimate de Falconer, respectiv considerăm că domeniul 
contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor este strâns legată de practică şi de 
activitatea organizaţiilor, motiv pentru care, prin prezentul demers, am pornit de la studierea 
aspectelor teoretice şi conceptuale pentru a descrie, explica şi disemina apoi tehnicile şi 
practicile utilizate de organizaţii din lumea întreagă şi din ţara noastră, încercând în final să 
clarificăm, să propunem soluţii, metode şi practici noi care ar putea îmbunătăţii procesele şi 
performanţele organizaţionale. 
 
Ca urmare, în paragrafele următoare dorim să redăm elementele şi ideile pe care le considerăm 
drept aport personal la cercetarea realizată. 
 
La nivel conceptual considerăm că prezentul demers ştiinţific permite: 

� prezentarea şi dezvoltarea detaliată a abordărilor conceptuale, la nivel internaţional, 
privind funcţiile organizaţiilor; organizaţiile bazate pe cunoaştere; dezvoltarea 
contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor; clarificări conceptuale privind 
rolul, funcţiile şi utilitatea contabilităţii manageriale în cadrul organizaţiilor; abordări 
privind funcţiile conducerii şi procesul decizional; instrumentele tehnicile şi 
informaţiile utilizate de management în procesul de luare a deciziilor; 

� dezvoltarea detaliată a abordărilor conceptuale privind evoluţia contabilităţii 
manageriale şi a calculaţiei costurilor în ţara noastră respectiv identificarea tendinţelor 
actuale de cercetare, la nivel naţional, privind domeniul cercetat; 

� proiectarea relaţiilor existente între sistemul contabil al organizaţiilor, contabilitatea 
financiară şi contabilitatea managerială; între contabilitatea managerială, calculaţia şi 
managementul costurilor. 

 
În cadrul problematicii privind calculaţia şi metodele de calculaţie a costurilor considerăm că 
prin prezentarea comparativă a metodelor de calculaţie, dezvoltate de specialişti de renume ai 
domeniului, respectiv prin redarea atât a avantajelor cât şi a dezavantajelor fiecărei metode 
practicienii au posibilitatea de a se familiariza cu aceste metode, pot primi îndrumări cu privire 
la dezvoltarea, îmbunătăţirea, implementarea metodelor sau tehnicilor de lucru. De asemenea, 
prin prezentarea practicilor organizaţiilor din lumea întreagă cu privire la implementarea şi 
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utilizarea metodelor de calculaţie a costurilor atât cercetătorii cât şi practicienii au posibilitatea 
de a cunoaşte şi înţelege mai bine dacă noile tehnologii, inovaţiile şi automatizarea proceselor 
de producţie, globalizarea şi competiţia acerbă, cerinţele din ce în ce mai exigente ale 
clienţilor îşi pun amprenta sau nu asupra modului de organizare a calculaţiei costurilor, asupra 
metodelor sau sistemelor de calculaţie implementate respectiv care sunt acei factori care în 
prezent constrâng sau accelerează implementarea şi utilizarea unor metode de calculaţie 
moderne, evoluate.  
 
În ceea ce priveşte nivelul valorificării informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială şi 
calculaţia costurilor considerăm că studiul realizat oferă o recenzie minuţioasă referitoare la 
(1) prezentarea procesului decizional şi a modelelor de decizie; (2) tipurile de decizii care pot 
fi adaptate pe baza informaţiilor de tip cost; (3) instrumentele şi tehnicile de gestiune care 
trebuie să ajute managementul în pilotarea organizaţiei.  
 
În cadrul acestei problematici am identificat o arie nouă de cercetare şi anume analiza 
legăturii dintre metodele moderne de calculaţie a costurilor şi analiza profitabilităţii clienţilor 
respectiv gestiunea relaţiilor cu aceştia. De altfel, această tematică este intens dezbătută la 
nivel internaţional, în timp ce la nivel naţional puţini specialişti s-au ocupat de această temă. În 
condiţiile concurenţei acerbe organizaţiile româneşti trebuie să gândească şi să lucreze 
împreună cu clientul, dezvoltând produse şi servicii care să satisfacă cerinţele acestora 
obţinând în acelaşi timp succesul economic.   
 
Considerăm că organizaţiile trebuie să acorde o atenţie sporită acelor metode de calculaţie şi 
acelor informaţii de tip cost pe baza cărora pot analiza profitabilitatea clienţilor respectiv pot 
gestiona relaţiile cu aceştia. În mediul concurenţial actual organizaţiile trebuie să se orienteze 
spre clienţi şi spre satisfacerea nevoilor şi exigenţelor acestora deoarece ei sunt cei care fac ca 
firmele să câştige sau să piardă, de atitudinea, comportamentul şi fidelitatea lor depinde 
succesul unei organizaţii. 
 
Studiul empiric realizat în cadrul capitolului 5, privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor în cadrul organizaţiilor din România, 
reprezintă un element de noutate şi de utilitate, în acelaşi timp. Acest studiu, realizat în 
contextul românesc, a fost necesar pentru: 
 

(1) a  realiza o trecere în revistă a tot ceea ce înseamnă contabilitate managerială şi 
calculaţia costurilor în România, atât la nivel teoretic cât şi la nivel practic; 

(2) a afla cum a evoluat contabilitatea managerială din trecut până în prezent; 
(3) a obţine o imagine de ansamblu privind stadiul cunoaşterii; pentru a analiza evoluţia 

articolelor de specialitate şi a publicaţiilor româneşti în revistele şi jurnalele de 
specialitate autohtone; 

(4) a obţine o imagine de ansamblu privind orientările organizaţiilor româneşti respectiv 
pentru a identifica  punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările cu care 
se confruntă organizaţiile româneşti în ceea ce priveşte domeniul cercetat. 
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Studiul realizat redă „glasul practicii” şi se remarcă prin: 

� Identificarea şi prezentarea modalităţilor de organizare a contabilităţii manageriale în 
cadrul organizaţiilor româneşti; 

� Identificarea şi prezentarea metodelor şi practicilor de calculaţie a costurilor aplicate de 
organizaţiile româneşti; 

� Prezentarea modului în care organizaţiile româneşti „au primit” metodele de calculaţie 
evoluate respectiv prezentarea atitudinii acestora faţă de implementarea acestor 
metode;  

� Prezentarea modalităţilor de valorificare a informaţiilor furnizate în procesul de 
adoptare a deciziilor manageriale; 

� Identificarea profesioniştilor care răspund de calculaţia, analiza şi gestiunea costurilor 
respectiv;  

� Stabilirea, pe baze empirice, a corelaţiilor existente între diverşi factori sau variabile şi 
rolul pe care aceştia îl au asupra organizării contabilităţii manageriale şi a calculaţiei 
costurilor. 

 
În urma studiului realizat am identificat o serie de neajunsuri sau lacune ale sistemului 
contabilităţii manageriale (lipsa unor reglementări mai severe; lipsa organismelor profesionale 
în domeniu; lipsa unor profesionişti în domeniul contabilităţii manageriale), motiv pentru care 
ne-am permis formularea anumitor soluţii şi propuneri de îmbunătăţire a sistemului actual: 

� Formularea şi argumentarea opiniei potrivit căreia contabilitatea managerială din 
România are nevoie de o reglementare mai puternică şi mai severă, deoarece doar pe 
baza unei structuri organizatorice bine puse la punct; a unui set de reguli şi a 
devotamentului şi colaborării, din partea conducerii şi profesioniştilor, acest domeniu 
poate funcţiona eficient şi se pot obţine rezultatele scontate; 

� Propunerea unui Cadru conceptual privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
manageriale şi a calculaţiei costurilor, respectiv formularea şi argumentarea opiniei 
potrivit căreia cadrul conceptual propus să constituie parte componentă a politicilor 
contabile ale fiecărei organizaţii. Fiind componentă a politicilor contabile a 
organizaţiilor acest cadru ar conduce spre „autonormalizarea” contabilităţii 
manageriale, ar constrânge organizaţiile şi profesioniştii contabili la organizarea 
contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor; şi care ar asigura, în acelaşi timp, 
organizaţiilor o oarecare libertate de alegere a demersurilor şi practicilor elaborate. 
Scopul şi rolul acestui cadru conceptual este de a „mobiliza” organizaţiile şi 
profesioniştii, de a-i obliga să se preocupe, nu numai cu contabilitatea financiară, ci şi 
cu contabilitatea managerială, deoarece de foarte multe ori de analiza detaliată a 
cheltuielilor; de eficienţa procesului de calcul, analiză, control şi optimizare a 
costurilor depinde succesul organizaţiilor. 

� Formularea şi argumentarea opiniei potrivit căreia contabilitatea managerială are 
nevoie de specialişti bine pregătiţi, „înzestraţi” cu competenţe şi abilităţi specifice 
domeniului, specialişti care să se delimiteze de raportarea situaţiei financiare, a 
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performanţelor financiare cerute de contabilitatea financiară şi care, datorită 
cunoştinţelor şi deprinderilor, să conducă organizaţiile spre căile succesului, aceştia 
devenind parteneri ai „managerului în strategia financiară şi luarea deciziilor . 

� Propunerea unui cadru general privind competenţele şi aptitudinile profesioniştilor 
contabilităţii manageriale, cadru general elaborat ţinând cont de Standardele de 
Competenţă ale profesionistului în domeniul contabilităţii manageriale elaborate de 
IFAC (engl. International Federation of Accountants), de  Standardele de Etică 
Profesională elaborate de IMA (engl. Institute of Management Accountants). 

 
În final considerăm că cercetarea realizată şi-a atins scopul, răspunde nevoilor de informare 
atât a teoreticienilor cât şi a practicienilor. Cercetătorii au posibilitatea de a cunoaşte tendinţele 
actuale de cercetare, identificate la nivel internaţional şi naţional, pot înţelege mai bine 
anumite concepte, fenomene şi metodologii de lucru; iar prin identificarea noilor problematici 
de cercetare se deschid porţile către noi perspective de cercetare în domeniul contabilit ăţii 
manageriale. Practicienii în schimb, au posibilitatea de a cunoaşte şi înţelege mai bine, pe 
lângă metodele clasice şi consacrate, şi metode şi instrumente moderne de gestiune. Mai mult, 
rezultatele cercetării pot fi „absorbite” de practică prin transmiterea soluţiilor şi propunerilor 
enunţate, soluţii şi propuneri care ar genera un sistem al contabilităţii manageriale îmbunătăţit. 
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Perspective ale cercetării 

 
Perspectivele avute în vedere în ceea ce priveşte cercetările viitoare din domeniul contabilităţii 

manageriale şi a calculaţiei costurilor sunt legate de eliminarea limitelor sau neajunsurilor 
amintite în paragrafele anterioare, şi anume: 
� Realizarea unor studii practice privind testarea metodelor moderne de calculaţie a 

costurilor (metoda ABC sau metoda costurilor ţintă) în cadrul organizaţiilor româneşti, mai 
exact implementarea aceleiaşi metode de calculaţie a costurilor în cadrul mai multor 
organizaţii din domenii de activitate diferite pentru a analiza şi urmării rezultatele obţinute 
respectiv pentru a confirma sau infirma utilitatea acestor metode, atât de recunoscute şi 
apreciate la nivel internaţional, în rândul organizaţiilor din România. 

� Lărgirea eşantionului de profesionişti contabili în vederea realizării unui studiu la nivel 
naţional privind organizarea şi conducerea contabilităţii manageriale, ceea ce ar conferi 
mai multă relevanţă şi obiectivitate studiului realizat. Într-adevăr, realizarea unui asemenea 
studiu la nivel naţional generează volum mare de muncă iar pentru a obţine efectul scontat 
se impune demararea acestui proiect sub egida unei instituţii cu reputaţie în cercetare 
respectiv prin colaborarea cu alte centre sau grupuri de cercetători pentru a obţine un grad 
ridicat de utilitate.  

� Realizarea unor investigaţii privind nivelul de pregătire, atribuţiile şi competenţele 
profesioniştilor contabili în speciali ai celor din sfera contabilităţii manageriale şi rolul 
îndeplinit în conducerea contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor, în 
implementarea şi utilizarea instrumentelor moderne de gestiune (Balanced Scorecard sau 
tablouri de bord). 
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