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Introducere 

 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România a trebuit să se alinieze exigențelor 

majore cu care se confruntă și celelalte state membre în privința restructurării anumitor 

segmente ale economiei, în special ale industriei de construcții. Conducerea acestor entități 

economice a fost organizată pe o bază realăşi o gândire bazată pe realitate atât în interiorul 

entităţii cât şi în relaţiile cu mediul de afaceri-mediul extern încercând să răspundă favorabil 

provocărilor implementării principiilor economiei de piaţă, respectiv săasigure o bună 

funcţionare şi dezvoltare durabilă. 

Confruntată cu diverse perioade de stagnare sau redresare, industria construcțiilor din 

România se situează printre cele mai rentabile din cadrul economiei naționale. Comparativ cu 

celelalte state membre europene, industria lucrărilor de construcții din România a înregistrat 

un avans semnificativ în ultimii doi ani, ceea ce ne conduce la ideea că acestea au determinat 

obținerea unor performanțe superioare față de celelalte ramuri industriale.  

În această etapă economică actuală, costurile dețin un loc important în stabilirea 

strategiilor de dezvoltare a entităților economice românești ce activează în domeniul lucrărilor 

de construcții, astfel că, prezenta lucrare se axează pe optimizarea proceselor de business prin 

reducerea costurilor operaţionale într-un proiect de construcţii. 

Cercetarea se încadrează în aria contabilităţii manageriale, una dintre disciplinele  

marcate de câteva perioade importante în evoluţia abordării costurilor, cum ar fi: apariția 

contabilității industriale (1820-1880), maturitatea contabilității de gestiune (1880-1920), 

crearea instrumentelor necesare contabilității de gestiune (1920-1950) și perioada 

conceptualizării practicilor (1950-1970). După 1970, atenția s-a îndreptat spre analiza 

cauzelor care determină costurile. 

Alegerea tematicii a fost stimulată de următorii factori: a) existenţa unor contradicţii la 

nivelul sectorului de activitate a lucrărilor de construcții datorită dorinței de dezvoltare și de 

extindere a acestui sector; b) industria lucrărilor de construcții este dezvoltată atât din punct 

de vedere economic cât și social pe baza acesteia putându-se dezvolta domenii precum 

infrastructura de transport, clădirile de birouri și de locuit, hipermarketurile, agricultura, 

mediul de afaceri etc.; c) limitarea concretizării teoriilor referitoare la costuri privind 
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domeniul lucrărilor de construcții; d) numeroasele abordări existente în teoria economică 

românească cu privire la costuri. 

 

Motivația alegerii temei de cercetare  

Integrarea României în spațiul european alături de celelalte state membre și care se află 

la un anumit nivel de dezvoltare, impun țării noastre poziționarea pe o treaptă cel puțin egală 

privind dezvoltarea si reformele în domeniul construcțiilor. Acesta este și considerentul de la 

care s-a pornit în derularea cercetării noastre. Pe parcursul acestei lucrări vom încerca să 

prezentăm necesitatea unui studiu amănunțit asupra modului de derulare a implementării 

metodei de calculația costurilor țintă în cadrul unui proiect de construcții. Simpla derulare a 

implementării metodei costurilor țintă nu aduce un răspuns la problemele actuale întâlnite în 

cadrul proiectelor de construcții, ci este necesar și aducerea în prim plan a controlului riguros 

al costurilor, respectiv măsurarea performanțelor unei entități economice și de practicare a 

unui management al costurilor performant. 

Alegerea domeniului de cercetare reprezintă punctul de pornire în conceperea și 

realizarea oricărei cercetări științifice. Astfel, lucrarea de față se încadrează atât în sfera 

problematicii managementului costurilor, ca instrument în managementul entităților 

economice, cât și în sfera cercetării contabile, în special a contabilității manageriale. 

Demersul nostru de cercetare se încadrează în sfera curentului predominant pozitivist iar 

prin aceasta încercăm să aducem explicațiile necesare unei abordări detaliate și aprofundate 

asupra unor laturi conceptuale și practice diferite ale problematicii managementului 

costurilor. Prin aceasta încercăm totodată să oferim și previziuni în privința reglementărilor și 

practicilor din domeniul contabilității de gestiune, dar și propuneri de îmbunătățire a unor 

etape metodologice specifice metodei costurilor ţintă aplicată în cadrul unui proiect de 

construcții. În cadrul lucrării se vor regăsi şi elemente interpretative dar și critice aduse 

legislației din domeniul contabilităţii de gestiune în privinţa diferitelor concepte, reglementări 

și practici. Această manieră interpretativă reprezintă punctul nostru de vedere neutru, iar 

maniera critică aduce viziunea noastră particulară asupra aspectelor sus-menţionate. 

În privinţa metodologiei şi a perspectivelor de cercetare, demersul nostru ştiinţific a 

reuşit să armonizeze cercetarea cantitativă cu cea calitativă, iar perspectivele sunt de natură 

conceptual-aplicativă. Cercetarea conceptual-aplicativă a presupus o tratare de tip deductiv, 

începând de la conceptele, teoriile şi reglementările existente în domeniul contabilităţii de 
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gestiune, precum și de la cele existente pe plan european și american, de la studiile aplicative 

și de implementare efectuate de specialiștii în domeniu. Toate acestea au fost particularizate 

și adaptate specificului de organizare şi funcţionare a metodei costurilor țintă în cadrul 

entităţilor economice româneşti, mai exact în cadrul proiectelor de construcții. 

Rezultatele finale ale acestei cercetări se traduc prin efectele asupra implementării 

eficiente a metodei costurilor țintă într-un proiect de construcții, care se exprimă prin 

indicatori microeconomici cum ar fi: indicatorii de eficiență și eficacitate, de calitate sau non-

calitate, termene de livrare sau execuție etc. și care garantează un management al costurilor 

eficient.  

Considerăm că prezenta lucrare întrunește solicitările posibililor utilizatori, astfel putem 

spune că este o cercetare de interes teoretic, interes practic și interes metodologic, după cum 

urmează: 

 interesul teoretic: ne propunem să contribuim la cercetările efectuate și 

prezentatepână în prezent în domeniul contabilității manageriale și al controlului de gestiune 

iar prin rezultatele obținute să reușim redimensionarea informațiilor existente cu privire la 

aplicarea acestora în cadrul entităților economice din domeniul lucrărilor de construcții. Pe 

parcursul derulării activității de cercetare am constatat că în literatura de specialitate 

autohtonă există foarte puține materiale aferente aplicării contabilității manageriale și al 

controlului de gestiune în cadrul entităților economice din domeniul construcțiilor iar sursele 

bibliografice existenteîn literatura de specialitate internațională sunt foarte reduse ca număr. 

 interesul practic:prezenta cercetare este de interes practic pentru toate entitățile 

economice din domeniul lucrărilor de construcții, deoarece într-un mediu economic incertși 

cu concurență puternică, controlul costurilor constituie o componentă a strategiei entității. 

Entitățile economice din domeniul lucrărilor de construcții caută să fie cât mai competitive pe 

piață prin practicarea unor avantaje competitive legate de preț, timp, calitate, cost de execuție, 

fapt pentru care trebuie să implementeze o metodă de calculație a costurilor modernă și 

eficientă, care prin aportul său să conducă la reducerea costurilor operaționale și practicarea 

unui management performant. 

 interesul metodologic: s-a concretizat prin studiul contabilității manageriale sub 

aspectele ei teoretico-metodologice și în final asupra implementării metodei de calculația 

costurilor țintă și a optimizării proceselor de business prin reducerea costurilor operaționale 

în execuția unui proiect de construcții. 
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Prin cercetarea efectuată ne-am propus prezentarea entităților economice din domeniul 

lucrărilor de construcții a unei alternative în privința organizării contabilității manageriale în 

acest sector, astfel încât demersul nostru să conducă la îmbunătățirea rezultatelor lor.Ca 

urmare a cercetărilor întreprinse pe teren am constatat că de fapt contabilitatea managerială 

este foarte puțin aplicată în cadrul țării noastre și cu atât mai puțin în cadrul entităților 

economice din domeniul lucrărilor de construcții. Interesul contabililor de gestiune și al 

managerilor entităților pentru contabilitatea managerială este foarte scăzut sau marginalizat, 

deși cu ajutorul acesteia se pot obține informații utile, relevante, pertinente, în timp real, ce 

pot optimiza luarea deciziilor. Deși, potrivit legii contabilității, organizarea contabilității 

manageriale este lăsată la latitudinea oricărei entități economice, majoritatea acestora, nu o 

folosesc din două motive: (1) nu înțeleg în profunzime eficiența acesteia pe termen scurt sau 

lung și (2) nu doresc să o aplice întrucât prin aplicarea acesteia se pot descoperi acele 

costuri ascunse, care pot reliefa o serie de disfuncționalități în procesul de determinare al 

costurilor de producție și de management defectuos practicat. 

Ne exprimăm speranța ca prin cercetarea întreprinsă să venim în sprijinul economiștilor 

din cadrul entităţilor economice din domeniul lucrărilor de construcţii iar în perioada 

următoare, contabilitatea managerială să devină aplicabilă pe scară cât mai largă în ţara 

noastră, iar prin calculaţia costurilor să se elimine definitiv acele costuri ascunse care doar 

acoperă anumite pierderi, deficienţe în optimizarea proceselor de producţie şi contribuie la 

scăderea performanţelor entităţilor economice din acest sector al economiei. Deşi, costurile 

ascunse nu permit o cuantificare a rezultatelor şi a abaterilor, ele pot permite o analiză a 

ansamblului cauzelor aflate la originea lor ca fenomen fiind strâns legate de calitatea 

funcţionării unei entităţi1. 

 

Stadiul cunoaşterii în domeniu  

Debutul oricărui demers ştiinţific îl constituie îndreptarea atenţiei generale de cercetare 

către sfera de cunoaştere ştiinţifică împărţită pe domenii de cercetare specifice. 

Sfera de cercetare a acestei lucrări a reprezentat-o problematica organizării contabilităţii 

manageriale şi a controlului de gestiune la nivelul entităţilor economice din domeniul 

lucrărilor de construcţii, în scopul optimizării proceselor de business și de reducere a 

costurilor operaţionale prin aplicarea metodei costurilor ţintă într-un proiect de construcţii, 

                                                        
1Briciu S., Căpuşneanu S. (2011). The increase of performance of an entity by the conversion of the hidden 
costs,Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(2), 2011, p. 209 
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temă ce poate fi inclusă în cadrul sferei de cercetare contabilă, atât în domeniul cercetării 

contabilităţii cât şi controlului de gestiune.  

Metodologia de cercetare efectuată în acest stadiu al cunoaşterii ne oferă axele 

principale de investigare. Astfel vom proceda la combinarea celor două metode de cercetare 

principale: cercetarea calitativă cu cercetarea cantitativă şi la abordarea problematicii din 

perspectiva conceptual-aplicativă. 

În ceea ce priveşte cercetarea conceptual-aplicativă, considerăm că cea mai potrivită 

abordare este de tip deductiv-aplicativ, pornind de la conceptele teoretice și principiile 

metodei costurilor țintă şi reglementările legale existente, atât în țara noastră, cât și în 

străinătate, la organizarea şi implementarea metodei costurilor țintă într-un proiect de 

construcții. Debutul cercetării noastre se rezumă la următoarele metode de cercetare, fără însă 

a se limita doar la acestea, funcție de evoluția temei: analiza documentelor, metoda analizei 

comparative prin observaţie neparticipativă-participativă etc.  

În practicarea unui management modern și eficient, contabilitatea managerială trebuie 

să găsească răspunsuri la întrebări precum: Unde? Cine? Când? Cum? Cui? De ce? Pentru ce? 

trebuie să se aloce resursele unei entități economice pentru desfășurarea în condiții de 

maximă eficiență și eficacitate a activității sale. După părerea noastră, abordarea acestei teme 

și implementarea conceptului costurilor țintă într-un proiect de construcții prezintă un interes 

major în condițiile actuale din cadrul economiei românești. 

Prin prisma prestigiului cuvenit specialiștilor și profesorilor dedicați domeniului, 

respectiv lucrările de referință din literatura de specialitate străină și autohtonă, vom analiza 

conceptele, principiile și punctele de vedere ale autorilor care și-au adus aportul la 

dezvoltarea costurilor țintă și a managementului costurilor. Vom încerca și o analiză a 

stadiului actual al mediului de afaceri din domeniul construcțiilor din România.  

Analiza documentelor s-a realizat prin parcurgerea literaturii de specialitate foarte atent 

selecţionată care a avut la bază abordările, principiile fundamentale şi lucrările unor autori de 

prestigiuatât din ţară cât şi din străinătate, cum ar fi: S.Briciu“Informational system of 

management accounting and costs: Calculation of costs in manufacture industry” (2012), 

O.Călin, M.Man, M. Nedelcu “Contabilitate managerială”(2008), H.Cristea“Contabilitatea și 

calculațiile în conducerea întreprinderii” (2003), C. Caraiani, M.Dumitrana“Contabilitate de 

gestiune şi Control de gestiune” (2008),C. Grosu “Contabilitate de gestiune” (2003),C.Albu, 

N.Albu“Instrumente de management al performanţei”(2003),N.Tabără“Actualități și 

perspective în contabilitate și control de gestiune” (2012), S. Căpuşneanu“Contabilitatea de 
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gestiune. Instrument de evaluare a performanţei” (2013),M. Dumitru“Contabilitatea de 

gestiune şi calculaţia costurilor” (2008),G. Cokins“Predictive Business Analytics: Forward 

Looking Capabilities to Improve Business Performance” (2013), M. Gervais“Contrôle de 

gestion” (2005),T.C.Horngren, S.Datar“Cost accounting, a managerial emphasis”(2009),A.A. 

Atkinson, R.Kaplan“Management accounting:Information for Decision-Making and Strategy 

Execution” (2011),H.Bouquin “Le contrôle de gestion” (2010), A.Burlaud “Contrôle de 

gestion” (2010), P.Lorino “Méthodes et practiques de la performance. Le pilotage par les 

processus et les pompétences” (2001) şi alţii. De asemenea, analiza documentelor a mai 

constat și în analiza reglementărilor contabile relevante din domeniu, studierea documentelor 

provenite de la diverse entităţi economice din domeniul lucrărilor de construcţii, şi bineînţeles 

analiza documentelor contabile furnizate în principal de către Bilfinger Baugesellschaft mbH 

Wien care au şi stat la baza elaborării studiului de caz al acestei lucrări. 

Pe lângă metodele de cercetare precizate s-a mai utilizat şi metoda comparativă pentru a 

studia: cercetarea ştiinţifică realizată în domeniul lucrărilor de construcţii pe perioada 2001-

2015, diferite abordări ale unor concepte şi teorii din aria de cercetare aleasă, diverse norme şi 

prevederi ale unor reglementări internaţionale, pentru a identifica asemănări şi deosebiri între 

elementele analizate. Aceeaşi metodă s-a utilizat şi la realizarea studiului de caz empiric cu 

privire la punctele de vedere ale instituţiilor din domeniul supus cercetării, aferente 

organizării contabilităţii manageriale şi controlului de gestiune în cadrul entităţilor economice 

din domeniul lucrărilor de construcţii, în scopul optimizării proceselor de business prin 

reducerea costurilor operaţionale într-un proiect de construcţii, prin aplicarea metodei 

costurilor ţintă. 

 
Sinteza principalelor părţi ale tezei de doctorat 

Capitolul 1 „Reflecţii privind efectele optimizării proceselor de business cu impact 

asupra contabilităţii manageriale” evidenţiază noile dimensiuni ale contabilităţii manageriale 

plecând de la analiza stadiului cunoaşterii din acest domeniu. Ca sursă principală a sistemului 

informaţional a entităţilor economice din domeniul lucrărilor de construcţii, contabilitatea 

managerială îşi completează cadrul conceptual prin adăugarea unei noi componente şi anume 

analiza proceselor de business, utilizată pentru reducerea costurilor operaţionale într-un 

proiect de construcţii. Alături de paradigma „Design for Adaptability”, optimizarea proceselor 

de business capătă o nouă viziune asupra managementului costurilor prin reducerea costurilor 

operaţionale şi prin posibilitatea proiectării lucrărilor de construcţii înainte de lansarea lor în 

execuţie. Sunt prezentate avantajele şi limitele proiectării prin adaptabilitate într-un proiect de 
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construcţii, dar şi aplicarea practică a optimizării proceselor de business la entitatea studiată. 

În continuarea capitolului 1 sunt dezbătute demersurile teoretice privind organizarea 

calculaţiei costurilor, subliniind importanţa acesteia ca şi componentă principală a 

contabilităţii manageriale. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor şi a calculaţiei costurilor 

prezintă o importanţă deosebită datorită funcţiilor pe care le îndeplineşte pentru optimizarea 

deciziilor. Clasificarea costurilor utilizate în proiectele de construcţii şi analiza lor a fost 

realizată ţinând cont de următoarele criterii: modul de evidenţiere în costul proiectului de 

construcţie, gradul de dependenţă faţă de activitatea desfăşurată, gradul de vizibilitate, 

momentul de realizare a obiectului de cost. Contabilitatea managerială oferă informaţii în 

vederea realizării analizelor financiare precum şi alte informaţii despre costurile lucrărilor şi 

serviciilor produse şi vândute, necesare în fundamentarea deciziilor ce stau la baza unui 

management performant. 

Capitolul 2 „Posibilităţi de organizare a contabilităţii manageriale în cadrul 

entităţilor economice din domeniul lucrărilor de construcţii” prezintă în deschiderea sa 

câteva abordări normative şi interpretative cu privire la organizarea contabilităţii manageriale 

din ţara noastră şi care sunt aplicabile entităţilor economice din domeniul lucrărilor de 

construcţii. Cadrul legal de aplicare al Legii contabilităţii este permisiv şi dă posibilitatea 

organizării contabilităţii manageriale în cadrul entităţilor economice din domeniul lucrărilor 

de construcţii oferind şi Planul de conturi necesar adaptării la metoda de contabilitate 

managerială aleasă de entitatea studiată. În continuare sunt descrise şi analizate premisele de 

organizare ale contabilităţii manageriale în cadrul entităţilor economice din domeniu 

lucrărilor de construcţii, după cum urmează: alegerea şi implementarea unei metode de 

contabilitate managerială; alegerea departamentului specializat în implementarea metodei de 

contabilitate managerială; planificarea lucrărilor de calculaţie şi a perioadei de derulare; 

stabilirea mijloacelor necesare prelucrării informaţiilor.  

În privinţa metodei de contabilitate managerială aleasă de entitatea studiată, metoda 

costurilor ţintă sau Target Costing, este prezentată ca şi alternativă viabilă de organizare a 

contabilităţii manageriale în domeniul lucrărilor de construcţii. Pornind de la abordările sale 

conceptuale prezentate de către diverşi specialişti s-a realizat şi o analogie conceptuală 

comparativ cu alte metode asemănătoare modului de funcţionare al metodei costurilor ţintă, 

precum: Kaizen Costing, Cost-Plus, dar şi cu metodele tradiţionale existente şi aplicabile în 

ţara noastră. Din toate aceste analogii s-a deprins o analiză SWOT a metodei costurilor ţintă 

iar informaţiile obţinute au indicat-o ca metodă eficientă în organizarea contabilităţii 

manageriale din domeniul lucrărilor de construcţii din România.  
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Plecând de la oportunităţile şi punctele tari oferite de metoda costurilor ţintă s-a trecut la 

parcurgerea etapelor de derulare ale metodei costurilor ţintă într-un proiect de construcţii, 

după cum urmează:  conducerea cercetării de piaţă sau efectuarea de studii de piaţă; stabilirea 

marjei de profit ţintă; calcularea costului estimat şi celui ţintă; determinarea costului estimat al 

produselor (lucrărilor) şi ale activităţilor estimate; determinarea costului ţintă, a valorii cu care 

se reduc costurile. Au fost analizate şi posibilităţile de transformare şi adaptare a planului 

contabil românesc la principiile metodei costurilor ţintă într-un proiect de construcţii. În acest 

sens, planul de conturi, respectiv clasa 9 „Conturi de gestiune” a fost adaptat în simboluri şi 

denumiri corespunzătoare domeniului lucrărilor de construcţii pentru a se adapta principiilor 

de funcţionare ale metodei costurilor ţintă în varianta utilizării de înregistrări contabile. 

Totodată au fost prezentate şi etapele metodologice aferente metodei costurilor ţintă într-un 

proiect de construcţii însţite de înregistrările contabile corespunzătoare. 

Capitolul 3 „Analiza evoluţiei şi perspectivele pieţei construcţiilor din România” 

prezintă o analiză a sectorului de construcţii din România pe perioada 2001-2015. În debutul 

capitolului sunt abordate şi analizate conceptele de decizie investiţională şi creştere 

economică cu efecte asupra evoluţiei investiţiilor în construcţii în perioada 2001-2015. 

Capitolul 3 prezintă această analiză pornind de la datele furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică al României, oferind şi modalitatea de analiză şi interpretare grafică a evoluţiei 

investiţiilor în construcţii (principalii indici ai lucrărilor de construcţii pe elemente de 

structură şi pe tipuri de construcţii). Capitolul se încheie cu prezentarea perspectivelor legate 

de domeniul construcţiilor din România în perioada imediat următoare. 

Capitolul 4 „Implementarea metodei costurilor ţintă în cadrul unui proiect de 

construcţii” evidenţiază întreaga cercetare aplicativă realizată în cadrul entităţii studiate. 

După prezentarea generală a entităţii studiate, Bilfinger Baugesellschaft mbH Wien, s-a trecut 

la stabilirea cadrului de realizare şi la obiectivele proiectului de construcţii. Astfel au fost puse 

în evidenţă delimitările conceptuale ale proiectului de construcţii şi obiectivele proiectului de 

construcţii: funcţionalitate, scop, siguranţă, cost, timp de execuţie, calitate. Au fost prezentate 

etapele de realizare ale proiectului de construcţie: pregătire, proiectare şi execuţie, dar şi 

bugetarea costurilor proiectului de construcţie. Aici s-au avut în vedere principalele abordări 

ale conceptului de buget existente în literatura de specialitate, dar şi bugetul specific şi 

tehnicile sale de elaborare. Au fost analizaşi şi factorii care influenţează bugetarea costurilor 

unui proiect de construcţii atît în perioada de identificare şi stabilire a temei de proiectare, cât 

şi în perioada de derulare a execuţiei proiectului. 
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O atenţie deosebită este acordată controlului de gestiune în proiectele de construcţii. 

Aici s-a realizat o diferenţiere clară între noţiunile de control al costurilor şi controlling.  În 

continuare este prezentat studiul de caz privind implementarea metodei costurilor ţintă la 

entitatea economică din domeniul lucrărilor de construcţii. Acesta prezintă pe lângă 

modalităţile de calcul specifice metodei costurilor ţintă şi înregistrările corespunzătoare din 

contabilitatea managerială şi fişele conturilor cu situaţia exactă a derulării pe cele trei etape: 

lansare, creştere şi maturitate în perioada 2013-2015. Tot în acest capitol mai sunt prezentate 

şi instrumentele de raportare financiară şi non-financiară pentru entităţile din domeniul 

construcţiilor. Astfel sunt descrise şi prezentate cu date contabile tabloul de bord şi tabloul de 

bord strategic cu principalii indicatori de pilotaj identificaţi în aprecierea performanţelor 

entităţilor din domeniul construcţiilor. De asemenea sunt descrise şi analiza încă două 

instrumente de monitorizare şi măsurare a performanţelor entităţilor din domeniul lucrărilor 

de construcţii: tabloul de bord echilibrat şi analiza cost-volum-profit. În finalul capitolului 4 

sunt prezentate documentele de sinteză ale contabilităţii manageriale ale entităţii studiate 

(Bilfinger Baugesellschaft mbH Wien) care reprezintă şi sinteza informaţiilor principale care 

sunt furnizate managementului pentru fundamentare în procesul de luare a deciziei. 

Demersul nostru ştiinţific se finalizează prin ultimul capitol Concluzii generale. 

Perspectivele cercetării prin formularea unor concluzii generale şi proprii ale cercetării 

efectuate, cu precizarea limitelor cercetării întreprinse şi cu menţionarea perspectivelor 

viitoare de cercetare. 

Abordarea conceptual-aplicativă a contabilităţii manageriale şi a particularităţilor 

organizării ei în domeniul construcțiilor ne-au permis conturarea unor concluzii generale cu 

privire la cercetarea efectuată. Aceste concluzii au fost structurate conform principalelor 

obiective urmărite în acest demers științific şi pe baza constatărilor efectuate: 

1) În privința analizei evoluției și perspectivelor pieței construcțiilor din România am 

evidențiat rolul pe care îl prezintă acest sector în cadrul industriei din România. Având în 

vedere trendul ascendent prognozat de Comisia Națională de Prognoză pe perioada 2016-2019 

se aşteptă ca activitatea în sectorul de construcţii să se realizeze în cea mai mare parte în 

sectorul privat. Este necesară fundamentarea şi punerea în aplicare a unui program care să 

vizeze sprijinirea investiţiilor din domeniul construcţiilor, în special la clădirile rezidențiale și 

nerezidențiale, mai ales că prognozele indicate sunt favorabile dezvoltării Produsului Intern 

Brut pe ramurile economiei naționale. 
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2) În privința stadiului actual al cunoaşterii şi cercetării în contabilitatea managerială 

și controlului de gestiune am evidențiat importanța contabilității manageriale și a controlului 

de gestiune în cadrul sistemului informațional și procesului decizional al entităților din 

domeniul construcțiilor. 

În condițiile în care contabilitatea financiară furnizează conducerii entităților din 

domeniul construcțiilor doar informații generale și limitate din punct de vedere al 

conținutului informațional, contabilitatea managerială furnizează managerilor un plus de 

informaţii financiare utile și fiabile dar și informații non-financiare, asigurându-le acestora o 

bază solidă de fundamentare a deciziilor. Astfel contabilitatea managerială contribuie la 

furnizarea informațiilor necesare calculării indicatorilor de pilotaj care stau la baza întocmirii 

tabloului de bord, tabloului de bord strategic, tabloului de bord echilibrat sau analizei cost-

volum-profit. Astfel, managerii au posibilitatea de a supraveghea consecinţele deciziilor luate, 

de a întreprinde măsuri corective, de a utiliza pârghii adecvate pentru a realiza un control de 

gestiune permanent şi eficient asupra activităţii entităţii. Prin determinarea abaterilor și a 

cauzelor abaterilor, controlul de gestiune își aduce contribuția la îndreptarea situațiilor 

negative existente oferind posibilitatea supravegherii permanente a activității desfășurate în 

cadrul entității.  

Prin informaţiile furnizate de metoda costurilor ţintă contabilitatea managerială ajută 

managementul entităţii la înţelegerea unor aspecte variate funcţie de modificările intervenite 

pe piaţa construcţiilor la nivel naţional şi internaţional. Metoda costurilor țintă contribuie la 

furnizarea unor informaţii reale şi precise care sunt necesare managementului entităţii în 

luarea unor decizii corespunzătoare pe termen scurt sau lung. 

Concurenţa manifestată în domeniul lucrărilor de construcții a determinat îmbunătăţirea 

nivelului calitativ al lucrărilor executate și reducerea costurilor. Calitatea reprezintă obiectivul 

primordial, însă îmbunătăţirea ei fără o creştere a randamentului financiar al entităţilor 

economice din domeniul construcțiilor devine nesemnificativă.  

Alături de contabilitatea managerială și controlul de gestiune, analiza proceselor de 

business contribuie la identificarea ineficienţelor şi la stabilirea corecţiilor necesare care pot 

contribui la reducerea costurilor şi îmbunătăţirea calităţii rezultatelor proceselor. În condiţiile 

actuale, combinaţia metodelor DFA şi Target Costing oferă transparenţă în proiectarea 

lucrărilor de construcții dar şi a creşterii vizibilităţii pe un anumit segment de piaţă ţintă, 

inclusiv a stabilirii costurilor. Pe măsură ce entitățile economice din domeniul construcțiilor 

pun un accent mai mare pe învăţare şi descoperire, managerii şi angajaţii sunt încurajaţi să 
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exploreze acest tandem de un real succes în majoritatea țărilor care îl aplică. Reducerea 

costurilor de producţie operaționale s-a realizat prin optimizarea proceselor de business în 

combinație cu DFA și a implementării principiilor specifice metodei costurilor țintă.  

Importanţa informaţiei de tip cost, cunoaşterea costurilor şi reducerea lor, sunt vitale 

pentru buna funcţionare a unei entităţi din domeniul construcțiilor, având un rol important în 

procesul de luare a deciziilor. 

3) O altă etapă a cercetării noastre o constituie analiza sistemelor de calculație a 

costurilor și a posibilităților de adaptare la specificul proiectelor de construcții, condiţii în 

care, am considerat utilă propunerea unei direcţii de îmbunătăţire a calităţii informaţiei 

furnizate prin implementarea unui sistem modern de calculaţie a costurilor țintă. În urma 

analizei SWOT efectuată comparativ cu alte metode moderne de calculația costurilor (Kaizen 

Costing, Cost-Plus) care se bazează pe principii asemănătoare de funcționare cu metoda 

costurilor țintă s-au identificat o serie de considerente interne care ne-au ajutat la alegerea și 

implementarea acesteia în cadrul entităților economice din domeniul construcțiilor, precum: 

- îmbunătăţirea nivelului de înţelegere al costurilor lucrărilor de construcții permiţând 

identificarea timpurie a eventualelor probleme ce pot apare în procesul de diminuare a 

costurilor;  

- stăpânirea diferitelor faze ale vieţii lucrărilor de construcții, reducerea termenelor de 

concepţie a lor (utilizând și DFA); 

- analiza costurilor începând cu faza de proiectare a lucrărilor de construcții, în funcţie 

de caracteristicile lor şi de preţurile de licitații posibile; 

- concentrarea asupra clienților finali ai lucrărilor de construcții;  

- personalul din toate departamentele entității este încurajat și responsabilizat în 

gestionarea costurilor în procesul de analiză a costurilor; 

- diminuarea costurilor de dezvoltare şi asigurarea unei amortizări mai rapide; 

- sursă de informaţii pentru alte activităţi manageriale de rutină, cum ar fi: proiectarea 

proceselor şi activităților, alocarea şi controlul costurilor, politicile de preț, evaluarea 

performanţelor; 

 - stabilirea unor obiective specifice și reale care asigură obținerea unor performanțe 

financiare satisfăcătoare. 

Dintre considerentele externe care au stat la baza alegerii metodei costurilor țintă și a 

implementării sale în cadrul entităților economice din domeniul construcțiilor, putem aminti: 
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- identificarea problemelor apărute în domeniul executării lucrărilor de construcții şi 

axarea pe colaborarea strânsă între parteneri; 

- o mai bună organizare a relaţiilor cu furnizorii şi colaboratorii;  

- realizarea unor analize de impact pe care le au lucrările de construcții noi asupra pieţei 

şi mediului concurenţial. Costurile totale ale unui producător dar și ale unui client pot fi 

reduse considerabil prin luarea în calcul a ciclului de viață complet al lucrării de construcții. 

La cele amintite anterior se mai adaugă și Clasa 9 Conturi de gestiune care se adaptează 

conform cerinţelor specifice metodei costurilor ţintă din domeniul construcţiilor, inclusiv prin 

parcurgerea etapelor metodologice specifice menţionate şi în capitolul 4. Acest plan de 

conturi ajută la identificarea abaterilor şi la luarea de măsuri corective în fiecare fază sau 

etapă de derulare a unui proiect de construcţii. 

4) În ultima parte a demersului nostru ştiinţific am analizat posibilitatea construirii şi 

utilizării unor instrumente moderne de măsurare și monitorizare a performanţelor entităților 

economice din domeniul construcțiilor. În acest sens au fost analizate și identificate trei 

instrumente fiabile de măsurare a performanțelor entităților economice din domeniul 

construcțiilor, și anume, tabloul de bord (simplu și strategic), tabloul de bord echilibrat și  

analiza cost-volum-profit, care formează și setul de documente de sinteză ce conțin informații 

financiare și non-financiare. Pe baza datelor furnizate de Bilfinger Baugesellschaft mbh Wien 

s-au realizat documentele sus amintite și care ne ajută la: 

- abordarea într-o viziune sistemică a informaţiilor aferente activităţilor de management 

şi crearea unor condiţii superioare care asigură funcţionarea entităţii în ansamblul ei; 

- creșterea modului de fundamentare a unei decizii prin furnizarea de informații 

operative și relevante decidenților; 

- creşterea responsabilităţii managerilor privind activitatea desfăşurată, deoarece tabloul 

de bord le oferă acestora într-o formă sintetizată, aspectele şi domeniile critice indicându-le 

direcţiile spre care urmează să-şi canalizeze eforturile viitoare; 

- eficientizarea activităţii echipei manageriale datorată furnizării în timp util a unor 

informaţii obţinute cu acurateţe prin intermediul tabloului de bord, tabloului de bord strategic 

și a analizei cost-volum-profit; 

- asigurarea unei operativităţi şi calităţi ridicate în privinţa modului de raportare a 

informaţiilor către diverse organisme interne și externe, dar şi către departamentele interne 

implicate în acest proces de transmitere şi prelucrare a informaţiilor; 
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- utilizarea unor criterii adecvate de apreciere a direcţiilor de analiză stabilite prin 

obiectivele managementului entităţii. 

Concluzia generală a prezentei cercetări se referă la faptul că entităţile din domeniul 

construcțiilor trebuie să procedeze la optimizarea proceselor de business prin reducerea 

costurilor operaționale în execuția unui proiect de construcții. Acest lucru este susținut și prin 

implementarea metodei costurilor țintă, adaptarea acesteia la planul de conturi românesc, mai 

exact clasa 9 Conturi de gestiune și de utilizarea unui set de documente de sinteză și raportare 

a performanțelor entităților din domeniul construcțiilor. Acest raționament reprezintă pilonul 

central care se află la baza creşterii eficienţei procesului decizional şi conduce la 

îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale acestor entităţi din domeniul 

construcțiilor. 

Contribuţiile proprii aduse prezentei teme pot fi sintetizate astfel: 

 relevarea stadiului cercetărilor în domeniul construcțiilor prin efectuarea unei analize 

evolutive a pieței și a tendințelor în domeniul construcțiilor; 

 prezentarea situației actuale cu privire la tendinţele de organizare şi conducere a 

contabilităţii manageriale, a asimilării conceptului de Kaizen Costing, a implementării 

metodei costurilor țintă și a conceptului de Design for Adaptability, a optimizării proceselor 

de business prin reducerea costurilor operaționale într-un proiect de construcții; 

 evidențierea importanţei informaţiei de tip cost în cadrul procesului managerial şi 

sublinierea rolului inovator pe care îl au costurile în cadrul proceselor decizional și 

informaţional; 

 analiza SWOT a sistemelor de contabilitate managerială şi de calculaţie a costurilor 

utilizate în cadrul entităţilor economice din domeniul construcțiilor; 

 implementarea sistemului de calculaţie a costurilor țintă (Target Costing) în cadrul 

entităţilor economice din domeniul construcțiilor; 

 adaptarea planului de conturi general din țara noastră la specificul metodei costurilor 

țintă, inclusiv adaptarea etapelor metodologice care se parcurg în contabilitatea managerială a 

entităților economice din domeniul construcțiilor; 

 efectuarea unui studiu de caz la Bilfinger Baugesellschaft mbH Wien şi emiterea de 

concluzii relevante ca urmare a aplicării sistemului de calculație Target Costing pe perioada 

2013-2015; 
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 crearea şi adaptarea unor instrumente de monitorizare și măsurare a performanțelor 

entităților economice din domeniul construcțiilor precum: tabloul de bord general și tabloul 

de bord strategic care conţin indicatori de pilotaj atent selectați și analizați conform 

obiectivelor entității economice din domeniul construcțiilor sau analiza cost-volum-profit; 

 crearea unui set de documente de sinteză aferente contabilității manageriale, bazat pe 

instrumentele de măsurare a performanțelor anterior-menționate care prezintă un conţinut 

flexibil şi utilitate adaptată nevoilor utilizatorilor interni ai entității. 

Principalele propuneri de dezvoltare ale cercetării vizează: 

 adoptarea unui model de contabilitate de gestiune mai eficient și sustenabil în 

domeniul construcțiilor sau utilizarea unui mix de metode de contabilitate managerială 

moderne; 

 analiza posibilităţilor de diminuare a costurilor şi de creştere a performanţelor în 

domeniul construcțiilor prin dezvoltarea altor metode de calculaţia a costurilor moderne; 

 studierea impactului produs prin utilizarea instrumentelor moderne de măsurare şi 

gestionare a performanţelor asupra altor sectoare ale economiei; 

 analiza posibilităților de intervenție în privința adaptării şi flexibilizării sistemului 

informaţional contabil în domeniul construcțiilor. 
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