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INTRODUCERE 

 

 Accelerarea procesului de globalizare, criza economică şi financiară, rapiditatea 

dezvoltării tehnologice, parteneriatele şi fuziunile companiilor, dispariţia graniţelor 

organizaţiilor sau dezvoltarea economiei digitale sunt doar câteva din principalele cauze care 

au impus transformarea contabilităţii manageriale în scopul adaptării tehnicilor şi metodelor 

specifice acesteia la noile cerinţe informaţionale ale conducerilor entităţilor şi companiilor. 

 Contabilitatea managerială a pornit de la simpla calculaţie a costului de producţie, iar 

ulterior a evoluat în direcţia oferirii de răspunsuri managerilor privind modalităţile de 

reducere a costurilor, de standardizare a lor sau de control bugetar. Anul 1987 reprezintă un 

punct important în evoluţia contabilităţii manageriale, fiind momentul în care este identificată 

lipsa de relevanţă a informaţiilor oferite de metodele tradiţionale folosite până la acel 

moment, în raport cu noile cerinţe informaţionale ale managerilor. Acesta a fost momentul de 

la care au apărut noi orientări ale contabilităţii manageriale (metoda ABC, Balanced 

Scorecard etc.) şi de la care a debutat transformarea funcţiilor contabilităţii manageriale, 

accentul fiind pus pe modul în care aceasta poate contribui la gestiunea performanţei sau la 

crearea şi gestionarea valorii adăugate. 

Potrivit studiilor, inovaţiile din zona contabilităţii manageriale provin din zona practică, 

dar sunt relativ rare, iar diseminarea lor este foarte lentă.   

Ca răspuns la criticile aduse sistemelor tradiţionale de control managerial şi măsurare şi 

gestionare a performanţei, sfârşitul de secol XX este marcat de apariţia unor sisteme noi de 

contabilitate managerială, inovative, cum ar fi: metoda Managementului calităţii totale 

(TQM), metoda JIT, metoda Costurilor Bazate pe Activităţi (ABC), metoda Managementului 

Bazat pe Activităţi (ABM), metoda valorii economice adăugate sau metoda Balanced 

Scorecard (BSC). Dintre acestea, practica a consacrat metoda BSC ca fiind cea mai 

semnificativă contribuţie a perioadei contemporane, datorită consistenţei informaţiilor oferite. 

Există mai multe întrebuinţări care se pot atribui metodei BSC: un instrument de planificare, 

un sistem de măsură (care transformă misiunea şi strategia în obiective măsurabile), un sistem 

de gestionare a performanţei sau o bază de evaluare a performanţei personalului. În ceea ce 

priveşte aplicarea metodei, există două variante care au modalităţi de implementare şi 

beneficii diferite: metoda poate fi folosită ca instrument de control managerial
1
 al cărui rol 

                                                           

1
 Quinlivan D. (2000), Rescaling The balanced Scorecard for Local Government, Australian Journal of Public 

Administration, no. 59(4), pp. 36-40. 
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este să ajute conducerea să monitorizeze şi controleze modului în care activităţile sunt 

desfăşurate sau ca un instrument de control strategic
2
 al cărui rol este de a susţine conducerea 

în monitorizarea performanţei rezultate din implementarea planurilor strategice. De asemenea, 

metoda a fost adoptată de un număr foarte mare de companii la nivel mondial.  

O importanţă relevantă în zona eficienţei au avut-o şi metodele de origine japoneză 

(TQM, JIT), care indiferent de locaţia geografică a entităţilor care le-au adoptat, au contribuit 

în mod semnificativ la creşterea eficienţei şi productivităţii
3
. 

Scopul prezentei lucrări a constat în cercetarea din perspectivă teoretică şi practică a 

modalităţilor prin care informaţia de tip cost contribuie la realizarea unui management al 

performanţei, în contextul unei relaţii problematice dintre contabilitatea managerială şi 

sistemul informaţional menit să asigure îmbunătăţirea luării deciziilor în cadrul entităţilor 

economice din industria de vinificaţie.  

Punctul de pornire al acestui demers ştiinţific l-a constituit analiza posibilităţii de 

îmbunătăţire a activităţii de gestionare a costurilor în sectorul vinificaţiei, prin identificarea 

unei metode moderne de calculaţie a costurilor şi a unor instrumente de gestiune a 

performanţelor. Dezvoltarea unei mentalităţi noi cu privire la poziţia pe care o adoptă în faţa 

calculaţiei costurilor managerii din sectorul vinificaţiei, trebuie identificată cât mai rapid, mai 

ales în conjunctura actuală a stării economiei naţionale. Această mentalitate trebuie adaptată 

treptat manifestării dorinţei de stăpânire a costurilor, de previzionare şi de reducere a lor. 

 Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea sistemului de contabilitate managerială în 

domeniul vini-viticol prin implementarea metodei Activity-Based Costing în vederea 

reducerii costurilor de producţie, preluarea rezultatelor obţinute şi adaptarea unui sistem de 

gestiune a performanţelor prin construcţia tabloului de bord echilibrat (Balanced Scorecard). 

În realizarea acestui scop s-au identificat următoarele obiective generale: 

O1: analizarea stadiului actual al contabilităţii manageriale şi reliefarea evoluţiei 

acesteia de la simpla calculaţie a costurilor la managementul performanţei precum şi 

reliefarea importanţei informaţiei de tip cost în asistarea deciziilor manageriale; 

O2: sintetizarea principalelor direcţii în abordarea strategică a costurilor şi în 

contabilitatea managerială strategică; 

                                                           

2
 Bontis N., Dragonetti N., Jacobsen K., Ross G. (1999), The Knowledge Toolbox: A review of The Tools 

Available to Measure and manage Intangible Resources, European Management Journal, no. 17(4), pp. 391-402. 
3
 Currie W. (1999), Revisiting Management Innovation and Change Programmes:Strategic Vision or Tunnel 

Vision? The International Journal of Management Science no. 27, pp. 647-660. 



 
 

8 

O3: demonstrarea modalităţilor de integrare a unor metode strategice de contabilitate 

managerială în sistemul contabil de gestiune folosit de o entitate aparţinând industriei de 

vinificaţie; 

O4: analiza industriei de vinificaţie din România în baza unor modele matematice şi 

econometrice în vederea identificării unor corelaţii care pot influenţa modul în care 

performanţa poate fi gestionată la nivelul entităţilor aparţinând acestei industrii. 

Conceperea unui model care să integreze activităţile, costurile asociate acestora şi 

obiectivele strategice ale organizaţiei va contribui semnificativ la realizarea strategiei de 

creştere a performanţei prin conferirea de informaţii despre impactul strategic al activităţilor, 

modalităţile concrete de gestionare a costurilor operaţionale, alocarea resurselor sau 

eficientizarea proceselor. O altă utilitate a unui astfel de model constă în obţinerea de 

informaţii utile în redefinirea obiectivelor strategice, identificarea schimbărilor intervenite în 

mediul strategic prin analiza dinamicii consumului de resurse sau care să valideze opţiunile 

alese în vederea realizării strategiei generale. 

În vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate, au fost folosite o serie de metode 

de cercetare, precum: documentarea, analiza şi sinteza informaţiilor, generalizarea, inducţia, 

deducţia, analiza comparativă, analogia, modelarea matematică şi econometrică, studiul de 

caz. 

 

Motivaţia alegerii temei de cercetare 

Evoluţia continuă a contabilităţii manageriale în direcţia perfecţionării metodelor de 

gestionare a performanţei şi a identificării unor noi dimensiuni ale informaţiei de tip cost 

aferente procesului decizional a constituit premisa alegerii temei prezentei lucrări al cărei 

scop a fost identificarea şi analiza posibilităţilor de exploatare a informaţiilor de tip cost în 

procesul decizional în industria de vinificaţie, prin aplicarea unor metode integrate aparţinând 

contabilităţii manageriale strategice. 

Datorită complexităţii deosebite a contabilităţii manageriale, considerăm că tema ,,Noi 

dimensiuni ale informaţiei de tip cost aferente procesului decizional în industria de 

vinificaţie”, este de mare actualitate, iar abordarea sa necesită o muncă de cercetare şi 

documentare intensă şi susţinută. 

Acest demers ştiinţific şi-a propus adaptarea şi implementarea unei metode moderne de 

calculaţia costurilor şi a unui instrument modern de gestiune a performanţelor în cadrul unei 

entităţi economice din sectorul de vinificaţie din România. Elementele care stau la baza 

răspunsurilor oferite de provocările acestui demers ştiinţific au la bază următoarele motivaţii: 
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- nevoia de a cunoaşte şi învăţa mai mult despre particularităţile pe care le prezintă 

organizarea contabilităţii manageriale în sectorul vini-viticol; 

- nevoia de a atinge o realizare personală prin împlinirea unei realizări profesionale; 

- formarea de opinii şi păreri personale şi de specialitate ca urmare a cercetării 

doctorale întreprinse; 

- nevoia de recunoaştere socială concretizată în ambiţia de a produce rezultate; 

- rezolvarea unor probleme practice de calcul ale costurilor din sectorul de vinificaţie şi 

oferirea de soluţii alternative de analiză şi previziune.  

Această lucrare intitulată “Noi dimensiuni ale informaţiei de tip cost aferente procesului 

decizional în industria de vinificaţie” îşi propune să aducă o contribuţie semnificativă în 

sectorul vinificaţiei din România prin abordarea unei metode de calculaţie modernă (ABC) şi 

cu influenţe favorabile asupra gestionării costurilor dar şi a unui instrument de monitorizare şi 

măsurare a performanţelor cum este Balanced Scorecard. Complexitatea acestei teme are 

implicaţii majore macroeconomice şi microeconomice. Lucrarea realizată se concentrează pe 

aspecte de natură calculatorie contabilă, dar şi pe aspecte de natură financiară şi non-

financiară. Necesitatea acestui demers ştiinţific a rezultat din nevoia de perfecţionare a 

sistemul de calculaţie a costurilor existent în acest sector (metoda pe faze), prin aplicarea unei 

metode moderne de calculaţie a costurilor şi prin introducerea unui instrument adecvat de 

urmărire şi gestionare a performanţei, în vederea obţinerii de către conducerea entităţilor ce 

activează în sectorul de vinificaţie a unor informaţii operative cu privire la costurile de 

producţie. 

În activitatea de cercetare doctorală s-au avut în vedere două direcţii: una conceptuală, 

prin prisma plusvalorii adusă la cunoaşterea domeniului contabilităţii manageriale strategice 

şi a modului de organizare a ei în România în cadrul entităţilor din sectorul de vinificaţie, şi 

una aplicativă, prin prisma necesităţii perfecţionării problematicii analizate şi propunerea de 

soluţii moderne de calcul, urmărire, control, previziune a costurilor de producţie în sectorul de 

vinificaţie, precum şi de monitorizare şi măsurare a performanţelor acestora.  

Cercetarea ştiinţifică întreprinsă a contribuit la demersul de aprofundare şi desăvârşire a 

cunoaşterii prin accentuarea a două aspecte: retrospectiv, prin contribuirea la stabilirea unor 

modele de relaţionare dintre factorii ce caracterizează un anumit fenomen, clarificând relaţiile 

de cauzalitate dintre aceşti factori, şi prospectiv, prin deschiderea de noi orizonturi ale 

cunoaşterii pe domeniul cercetat.   

Lucrarea ,,Noi dimensiuni ale informaţiei de tip cost aferente procesului decizional în 

industria de vinificaţie” îşi propune să contribuie la identificarea unor concepte importante în 



 
 

10 

domeniul contabilităţii manageriale strategice şi să analizeze în ce măsură managerii 

entităţilor economice din sectorul de vinificaţie utilizează acest instrument de gestiune, pentru 

a-şi satisface nevoile de informare şi pentru a-şi orienta deciziile. În elaborarea acestei lucrări 

s-a accentuat importanţa utilizării metodei ABC, care a fost prezentată ca o alternativă 

eficientă în determinarea costurilor de producţie, păstrarea poziţiei concurenţiale şi analiza 

performanţelor alături de tabloul de bord echilibrat (Balanced Scorecard), în detrimentul 

metodei de calculaţie a costurilor pe faze, aplicată de unii agenţi economici care activează în 

sectorul de vinificaţie.  

Cercetarea întreprinsă se concentrează asupra studiului de caz construit pe baza aplicării 

metodei ABC iar toate ideile sunt canalizate spre adaptarea acestei metode la specificul 

activităţii agenţilor din sectorul de vinificaţie, aceasta fiind în măsura să ofere managerilor noi 

informaţii de tip cost şi posibilităţi de cuantificare şi urmărire a performanţei. 

 Demersul ştiinţific realizat s-a centrat pe identificarea unor linii directoare care să stea 

la baza unui sistem ştiinţific de contabilitate managerială strategică, care trebuie să fie o parte 

integrantă a procesului de management din sectorul de vinificaţie. Printre aceste linii 

directoare urmărite se numără:  

- controlul activităţilor curente ale unei entităţi; 

- crearea activităţilor necesare creării de valoare orientate client; 

- planificarea strategiilor şi activităţilor viitoare; 

- asigurarea utilizării optimale a resurselor; 

- monitorizarea, măsurarea şi evaluarea performanţelor entităţii; 

- îmbunătăţirea procesului de comunicare internă şi externă. 

În urma analizării situaţiei actuale din sectorul de vinificaţie şi a identificării unei nevoi 

acute de îmbunătăţire a sistemului de calcul şi urmărire a costurilor de producţie, ne-am 

concentrat eforturile asupra conturării unei noi abordări în acest domeniu. Prin urmare plusul 

de valoare este evidenţiat atât la nivel conceptual, cât şi la nivel aplicativ, prin utilizarea de 

către toate categoriile de utilizatori ai informaţiei generate de acest demers întreprins. Această 

cercetare a avut drept rezultate, pe lângă studiul propriu-zis şi numeroase articole publicate în 

reviste recunoscute, studii şi capitole în cărţi publicate în edituri de prestigiu din ţară, 

participări la reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale.  

Beneficiarii acestei cercetări întreprinse sunt atât managerii entităţilor din sectorul de 

vinificaţie, cât şi utilizatorii externi ai informaţiilor cum ar fi: mediul academic şi de 

cercetare, instituţii şi organisme de reglementare, parteneri şi practicieni, societatea prin 

organismele sale de apreciere a fenomenelor economice.  
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Stadiul cunoaşterii în domeniu 

Contabilitatea reprezintă sursa principală de obţinere a informaţiilor necesare 

managementului unei entităţi, constituind şi instrumentul de conducere principal. Majoritatea 

informaţiilor referitoare la modul de alocare şi cheltuire a resurselor entităţii sunt date de 

contabilitatea managerială. Locul contabilităţii manageriale în structura informaţională a unei 

entităţi este dat de calitatea acesteia de a oferi o imagine clară asupra proceselor interne care 

se desfăşoară sub conducerea competentă a organismelor de conducere.  

În cadrul entităţilor economice din sectorul de vinificaţie, cunoaşterea costurilor este 

esenţială în stabilirea preţurilor de vânzare în concordanţă cu cerinţele pieţei şi realizarea 

marjei de profit previzionată. Calculaţia costurilor de producţie constituie un instrument 

important de asistare la adoptarea unei decizii. Practic, valoarea unei decizii depinde de natura 

şi de calitatea costurilor avute în vedere. Orice modificare a costurilor se reflectă direct în 

performanţele entităţilor economice. Printr-un control exercitat asupra costurilor, entităţile din 

sectorul de vinificaţie pot urmări şi analiza întreaga activitate desfăşurată şi pot identifica 

modalităţile de reducere a costurilor şi de creştere a performanţelor.  

Studierea modalităţilor prin care contabilitatea managerială îşi îndeplineşte atributele şi 

sprijină procesele decizionale la nivelul entităţilor din sectorul de vinificaţie al României, a 

avut drept rezultat identificarea următoarei situaţii: pe de o parte, acolo unde se organizează 

contabilitatea managerială sunt aplicate metode tradiţionale de calculaţie, precum metoda de 

calculaţie pe faze, iar pe de altă parte, există un interes real mediu al acestor entităţi în ceea ce 

priveşte organizarea contabilităţii manageriale şi utilizarea datelor analitice pentru analiza 

consumului de resurse, a potenţialului şi a locului entităţii în confruntarea cu diverşi 

competitori în sector (analiza comparativă sau benchmarkingul).  

Situaţiile menţionate mai sus s-au datorat ignorării obligativităţii organizării 

contabilităţii manageriale pentru o perioadă îndelungată, deşi legislaţia în domeniu a prevăzut 

acest lucru. De aceea, considerăm că schimbarea de mentalitate privind adoptarea şi 

implementarea în contabilitatea managerială a unor metode moderne de calculaţie a costurilor 

şi de măsurare a performanţelor, ar fi cea mai indicată soluţie pentru care pledăm şi în cadrul 

acestei lucrări. 

Consultarea exhaustivă a literaturii de specialitate din domeniu ne-a condus la 

concluzia că pentru industria din sectorul de vinificaţie din România există un sistem de 

contabilitate managerială adaptat la condiţiile actuale ale acestui sector, dar insuficient, 

comparativ cu cerinţele de determinare ale costurilor şi de informare ale managerilor. În 

prima parte a acestui demers ştiinţific întreprins, am utilizat o bibliografie de referinţă 
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semnificativă, am formulat principalele aspecte teoretice legate de cadrul conceptual de 

organizare al contabilităţii manageriale dar şi a calculaţiei costurilor, urmând ca în a doua 

parte să dezbatem cadrul de organizare al contabilităţii manageriale strategcie şi propunerile 

de implementare a unei metode moderne de calculaţie a costurilor şi de utilizare a unui 

instrument de măsurare a performanţelor entităţilor economice. Metoda de calculaţie Activity-

Based Costing a fost aleasă în concordanţă cu specificul activităţii entităţilor din sectorul de 

vinificaţie. Decalajul manifestat în prezent între evoluţia contabilităţii manageriale şi evoluţia 

tehnologiilor de producţie din sectorul de vinificaţie explică necesitatea unui model de 

calculaţie a costurilor mai pertinent, adaptat specificului prezentat de acest sector. 

Pornind de la argumentele formulate, am considerat util să recomandăm utilizarea în 

procesul managerial şi a unor instrumente de analiză şi măsurare, gestionare a performanţelor. 

Organizarea eficientă a activităţii economice desfăşurate în cadrul entităţilor din sectorul de 

vinficaţie românesc impune şi perfecţionarea metodelor de conducere a acesteia, ceea ce 

implică adoptarea sau reconsiderarea metodelor de calculaţie a costurilor capabile să realizeze 

o descompunere a acestei activităţi şi să genereze informaţii corespunzătoare conducerii cu 

privire la modul de obţinere a rezultatelor, dar şi adoptarea de noi instrumente de analiză.  

 

Sinteza principalelor părţi ale tezei de doctorat 

Primul capitol, Contabilitatea managerială–de la calculaţia costurilor la managementul 

performanţei cuprinde o succintă prezentare a evoluţiei acesteia până în prezent, dar şi unele 

tendinţe viitoare. Sunt descrise cele patru mari etape în evoluţia contabilităţii manageriale, 

după cum urmează: perioada de debut 1820-1880 a contabilităţii industriale; perioada de 

maturitate a contabilităţii manageriale 1880-1950; perioada 1950-1980 când a avut loc 

apariţia şi dezvoltarea controlului de gestiune, ca instrument necesar contabilităţii manageriale 

şi totodată este şi perioada de conceptualizare a practicilor în acest domeniu; perioada 1980-

prezent, o perioadă de relansare, dominată de apariţia unor metode noi ce abordează metoda 

ABC, metoda Target-Costing, metoda balanced scorecard (metoda BSC), metoda alocării 

costurilor pe ciclul de viaţă (LCC) şi contabilitatea managerială strategică (SMA). Ultima 

etapă a evoluţiei contabilităţii manageriale este dominată de conceptul de contabilitate 

managerială strategică, concept introdus la sfârşitul anilor ’80 şi care s-a dezvoltat în diverse 

arii care implică un spectru larg de discipline intercorelate, precum: managementul 

performanţei, managementul activelor, managementul mediului, management financiar, 

managementul capitalului intelectual, managementul informaţiei, managementul calităţii şi 

managementul strategic.  



 
 

13 

De asemenea este descrisă informaţia de tip cost şi rolul său în asistarea deciziilor 

manageriale, explicând mai ales relaţia problematică dintre contabilitatea managerială şi 

sistemul informaţional pentru îmbunătăţirea luării deciziilor în cadrul entităţilor economice. 

Autorul abordează diverse categorii de costuri întâlnite în procesul decizional şi le descrie 

prin prisma criteriilor din literatura de specialitate naţională şi internaţională, având o 

relevanţă deosebită în sintetizarea şi identificarea acelor costuri optime care pot fi gestionate 

corect la nivel intern. Informaţia de tip cost necesară managementului în exercitarea funcţiilor 

pe care le posedă necesită de multe ori predicţii asupra comportamentelor ei viitoare, ceea ce 

implică folosirea unor modele matematice cum ar fi funcţia costului. Necesitatea modelării 

unei funcţii a costului a rezultat din nevoia de informaţii pentru elaborarea deciziilor legate de 

cantitatea de produse ce urmează a fi fabricate, stabilirea costurilor de producţie sau 

determinarea unor metrici ale performanţelor. Autorul prezintă diverse strategii şi metode de 

optimizare a costurilor (analiza lanţului valorii, analiza tehnicilor de determinare a 

inductorilor de cost), precum şi impactul lor asupra costurilor produselor analizate. Problema 

optimizării costurilor este tratată numai din punct de vedere managerial, dar s-au utilizat şi 

instrumente matematice de modelare.  

Sunt prezentate practici ale contabilităţii manageriale la nivel naţional şi european, 

bazate pe sistemele tradiţionale de calculaţie a costurilor (metoda costurilor pe proces, metoda 

costurilor pe comenzi, metoda costurilor pe loturi, metoda costurilor pe contract) cu 

avantajele şi dezavantajele acestora prin aplicarea acestora în diverse ramuri industriale.  

Studiile documentare întreprinse de autor au condus la identificarea factorilor generatori ai 

transformării contabilităţii manageriale, şi anume: factori de motivare (structura 

organizaţională, tehnologia de producţie, competitivitatea pieţei), factori de catalizare 

(performanţa financiară scăzută, pierderea unei cote de piaţă, schimbarea organizaţională), 

factori de facilitare (resursa umană, gradul de autonomie, reglementările legale), factori 

organizaţionali, factori financiari, factori motivaţionali şi instrumente manageriale. Autorul 

prezintă şi analizează metode noi de contabilitate managerială, precum: ABC, Target Costing, 

Valoarea economică adăugată, managementului lanţului de furnizori, Shareholder Value 

Management, Total Quality Management, Just-in-Time, Balanced Scorecard.  

Capitolul se încheie prin surprinderea rolului complex al contabilităţii manageriale în 

măsurarea performanţelor entităţilor economice şi cu unele concluzii preliminare privind 

gestiunea costurilor care trebuie analizată şi integrată obiectivelor strategice ale entităţilor, şi 

trebuie să vizeze simultan nu numai aspecte proprii costurilor, ci şi aspecte care vizează 



 
 

14 

relaţiile şi modul în care costurile influenţează alte mărimi economice cum ar fi veniturile, 

profitul sau preţurile. 

 Al doilea capitol intitulat Consideraţii teoretice privind gestiunea strategică a 

costurilor şi contabilitatea managerială strategică subliniază importanţa contabilităţii 

manageriale strategice ca instrument managerial de măsurare a performanţei entităţilor 

economice. În analiza conceptelor de gestiune strategică a costurilor şi contabilitate 

managerială strategică, autorul efectuează o clarificare a conceptelor de strategie şi 

management strategic. O analiză comparativă ce evidenţiază diferenţele dintre gestiunea 

tradiţională a costurilor şi gestiunea strategică a costurilor este surprinsă de autor. Realizarea 

acesteia a condus la delimitarea managementului costurilor din punct de vedere conceptual şi 

al componenţei faţă de contabilitatea de gestiune sau contabilitatea managerială. Prin 

utilizarea unor instrumentelor specifice gestiunii strategice a costurilor (analiza inductorilor 

de cost şi analiza lanţului valorii), entităţile au posibilitatea să înţeleagă cauzele producerii 

costurilor, ceea ce contribuie la o regândire a gestiunii veniturilor, la reducerea costurilor şi 

creşterea productivităţii.  

Fiind o dezvoltare a contabilităţii manageriale, contabilitatea managerială strategică are 

ca element central informaţia de tip cost, pe care însă o integrează în managementul strategic 

al afacerii care este un proces ciclic continuu. După prezentarea conceptuală a noţiunii de 

contabilitatea managerială strategică, autorul surprinde prin etapele de derularea a acesteia 

unele diferenţe existente între aceasta şi contabilitatea managerială, dar şi emergenţa acesteia 

care rezultă din mixul noţiunilor de analiză a lanţului de valoare, analiza poziţiei strategice şi 

analiza inductorilor de cost. În acest context, contabilitatea managerială este esenţială şi 

trebuie să se bazeze pe metode avansate cum ar fi metoda costurilor ţintă, ingineria valorii, 

metoda costurilor Kaizen, metoda JIT, metoda ABC, metoda Balanced Scorecard etc., sau pe 

modele care integrează informaţiile oferite de aceste metode. 

Unul dintre instrumentele specifice contabilităţii manageriale strategice este Balanced 

Scorecard (tabloul de bord echilibrat). Autorul prezintă diverse abordări conceptuale ale 

noţiunii de BSC, dar şi evoluţia acesteia de la origini până în prezent. Gestionarea 

performanţei Scorecard scoate în evidenţă cele patru dimensiuni ale acesteia prin intermediul 

sistemului de indicatori proprii. Analiza metodei permite identificarea a trei funcţii principale:  

măsurarea performanţei (prin indicatori financiari şi non-financiari), furnizarea unui sistem de 

management strategic şi de comunicare realizată prin „traducerea” viziunii şi a strategiei 

organizaţionale la nivel de obiective cuantificabile de către toate categoriile de angajaţi şi 

pentru care există canale bine definite de transmitere. 
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Pe baza diagramelor, autorul exemplifică etapele de implementare ale metodei BSC şi 

concluzionează faptul că, succesul implementării metodei BSC depinde de relevanţa şi 

calitatea indicatorilor folosiţi. Indicatorii specifici metodei se referă atât la cuantificarea 

ieşirilor, care sunt rezultate ale unor acţiuni trecute, cât şi la mărimi care să ofere o predicţie 

asupra performanţei viitoare. Utilizarea indicatorilor non-financiari este asociată în mod 

semnificativ cu strategii orientate către inovare, adoptarea iniţiativelor strategice legate de 

calitate, lungimea fazei de dezvoltare a produselor, reglementările la nivel de industrie sau 

nivelul de risc financiar. Avantajele pe care le oferă această metodă stau la baza alegerii 

acesteia drept instrument de monitorizare şi măsurare a performanţelor entităţilor economice 

moderne, care conectate cu metode moderne de calcul şi gestionare a costurilor precum 

metoda ABC, conduc la asigurarea obţinerii unor performanţe într-un interval de timp scurt.  

Printr-o analiză cronologică comparativă a metodelor inovative ale contabilităţii 

manageriale strategice (TQM, JIT, BPR, BSC, ABC), autorul concluzionează că metoda ABC 

este metoda care în conexiune directă cu BSC ajută la evidenţierea clară a performanţelor unei 

entităţi economice şi care poate asigura implementarea cu succes şi în cadrul entităţilor 

economice din domeniul vinificaţiei din România. În ceea ce priveşte instrumentele specifice 

contabilităţii manageriale strategice, acestea sunt de cele mai multe ori aplicaţii noi derivate 

din instrumente existente şi utilizate de entităţi şi nu metode complet noi special construite. 

În al treilea capitol Prezent şi perspective în industria vini-viticolă a fost prezentată,  

analizată şi ilustrată din punct de vedere grafic evoluţia recentă în industria vini-viticolă pe 

plan mondial, european şi naţional, în ceea ce priveşte suprafaţa ocupată de viţa de vie (între 

2007-2012), producţia de vin (între 1998-2012) şi consumul de vin (între 1998-2012). Autorul 

prezintă, de asemenea şi un top al principalilor producători de vin pe plan mondial. O analiză 

interesantă este efectuată asupra producţiei, ofertei şi cererii de vin la nivelul UE-27 pe 

perioada 2011-2013, accentul fiind pus asupra unor ţări precum: Franţa, Italia şi Spania.  

După prezentarea celor opt regiuni viticole importante ale României (Podişul 

Transilvaniei, dealurile Moldovei, dealurile Munteniei şi Olteniei, zona Banatului, dealurile 

Crişanei şi Maramureşului, dealurile Dobrogei, terasele Dunării, nisipurilor şi a altor 

terenuri favorabile din sudul ţării), autorul realizează o analiză amănunţită asupra evoluţiei 

producţiei şi consumului de produse de vinificaţie autohton. După anul 1990, podgoriile 

deţinute de stat parcurg un amplu proces de privatizare şi/sau restructurare. Procesul s-a 

încheiat în mare parte abia în anul 2001 când au fost retrocedate proprietarilor de drept 

aproximativ 180000 mii hectare, în loturi mici, de până la un hectar. În acest context, 

producătorii mari au avut posibilitatea să achiziţioneze suprafeţele cu vii astfel împărţite şi să 
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menţină industria pe linia de plutire. După aderarea României la Uniunea Europeană în anul 

2007, marii producători au putut accesa şi beneficia de investiţii de preaderare în sectorul viti-

vinicol constând în echipamente, consolidarea podgoriilor şi replantări, care au asigurat 

relansarea vini-viticulturii româneşti. Autorul analizează şi ilustrează din abundenţă evoluţia 

suprafeţelor de viţă de vie pe rod (pe forme de proprietate) şi pe principalele regiuni viticole 

ale României, producţia de struguri şi producţia medie la hectar (între 2006-2011), producţia 

de vin în România (între 2000-2012), dar şi consumul de vin şi a produselor din vin din 

România (litri/cap de locuitor), potrivit datelor furnizate de INS.  

Pornind de la observaţiile cu caracter evolutiv din România analizate de autor s-a impus 

necesitatea adoptării unor reglementări solide care să asigure cadrul legislativ necesar 

dezvoltării unei viticulturi performante şi durabile. În acest sens, autorul a identificat câteva 

obiective strategice de dezvoltare ale industriei de vinificaţie. Pentru caracterizarea industriei 

de vinificaţie din România s-a utilizat analiza econometrică. În vederea construirii unui model 

econometric menit să analizeze potenţialele legături existente între diverse variabile specifice 

producţiei de vin, au fost utilizate date publice corespunzătoare perioadei 2000-2012, preluate 

din statisticile globale realizate de Organizaţia Internaţională a Vinului (OIV), dar şi din 

statisticile naţionale publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).   

În încheierea capitolului autorul şi-a exprimat unele aprecieri privind viitorul industriei 

de vinificaţie româneşti iar concluziile se îndreaptă spre producătorii de vin din România. 

Astfel, pentru a relansa consumul naţional de vin, producătorii de vin au dezvoltat adevărate 

atracţii prin crearea aşa numitelor „drumuri ale vinului” menite să crească apetitul 

consumatorilor pentru vinurile de calitate. În afară de lanţurile de retail, producătorii români 

au început să-şi construiască propriile reţele de magazine, care le permit adaptarea rapidă la 

provocările mediului economic destul de instabil. Succesul acestui demers necesită stabilirea 

rolului şi implicaţiilor factorilor intrinseci şi extrinseci care stau la baza preferinţelor, 

percepţiei şi comportamentului de consum, iar ulterior implementarea în activitatea practică a 

tuturor acestor informaţii. 

În capitolul patru Aplicarea metodelor contabilităţii manageriale în activitatea de 

planificare, control şi preţuri în industria de vinificaţie a fost evidenţiată importanţa 

perfecţionării contabilităţii manageriale şi a calculaţiei costurilor în industria de vinificaţie din 

România. Astfel, autorul porneşte de la descrierea procesului tehnologic de obţinere al vinului 

(principalele etape ale procesului tehnologic de obţinere a vinurilor albe şi roşii) pe baza 

datelor tehnice furnizate de S.C. Jidvei S.R.L. După realizarea unui scurt istoric al societăţii 

amintite, al gamei sortimentale utilizate şi a evoluţiei din punct de vedere financiar a acesteia, 
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autorul efectuează o analiză critică a sistemului contabilităţii manageriale şi a calculaţiei 

costurilor. S-au avut în vedere principiile de organizare ale contabilităţii de gestiune şi 

calculaţiei costurilor, criteriile de clasificare ale costurilor şi metoda de organizare a 

contabilităţii de gestiune utilizată în prezent, şi anume Standard-Cost. Având în vedere cele 

constatate, autorul propune o modalitate de îmbunătăţire a calculaţiei costurilor şi de obţinere 

a performanţelor în industria de vinificaţie prin aplicarea integrată a metodelor ABC şi 

Balanced Scorecard în cadrul S.C. Jidvei S.R.L. Pe baza aplicării metodologiei de 

implementare ale celor două metode sus-menţionate, prin studiul de caz aplicativ corect 

elaborat, autorul reuşeşte să surprindă avantajele clare ale garantării unui succes în direcţiile 

amintite. Astfel, autorul identifică activităţile principale, alocă cheltuielile pe activităţi şi 

asupra produselor pe baza inductorilor de costuri corect identificaţi şi determină costul de 

producţie asigurând informaţii fiabile managementului entităţii economice. Capitolul se 

încheie cu analiza performanţelor S.C. Jidvei S.R.L. pe baza implementării metodelor 

avansate de contabilitate managerială menţionate anterior (ABC şi Balanced Scorecard) şi a 

formulării unor concluzii preliminare ce evidenţiază avantajele oferite de cele două metode, 

dar şi a unor dificultăţi ce ar putea rezulta din aplicarea incorectă a acestora. 

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. 

În urma realizării studiului de caz, respectiv a proiectării implementării integrate a 

metodelor ABC şi BS au rezultat o serie de concluzii aferente diverselor dimensiuni sau etape 

parcurse. Astfel, în implementarea metodei ABC există o serie de activităţi anterioare 

implementării efective a metodei, cărora trebuie să li se acorde o importanţă deosebită 

deoarece influenţează în mod direct succesul implementării acesteia, şi atingerea obiectivelor 

stabilite, cum ar fi: formarea echipei de implementare, definirea formei sistemului metodei 

ABC, instruirea permanentă atât a membrilor echipei de implementare cât şi a personalului, 

strângerea continuă de informaţii, crearea unui model general al metodei sau revizuirea 

permanentă a performanţelor. Pentru a reflecta în mod corect viziunea personalului companiei 

în proiectarea şi implementarea metodei, este necesară formarea unei echipe care să conţină 

reprezentanţi ai departamentelor producţie, contabilitate, desfacere, IT şi cercetare-dezvoltare, 

şi care să aibă cunoştinţe foarte bune şi amănunţite despre totalitatea operaţiilor derulate în 

departamentele lor precum şi calităţi personale care să faciliteze o bună comunicare a 

rezultatelor pe care le obţin către ceilalţi angajaţi precum şi transferul de cunoştinţe.  O serie 
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de decizii importante trebuie elaborate şi în etapa de proiectare a modelului când este 

important să se stabilească dacă acesta va fi un sistem independent sau va fi integrat în 

sistemul contabil managerial existent, gradul de precizie sau de detaliere a activităţilor, modul 

în care se doreşte elaborarea rapoartelor şi complexitatea acestuia. Relativ la instruirea părţilor 

implicate în procesul de implementare a sistemului ABC, trebuie vizate trei nivele de 

personal: personalul de conducere, echipa de implementare şi utilizatorii sistemului, cărora 

este necesar să li se ofere training diferenţiat în funcţie de necesităţile specifice pe care le au. 

Probabil cea mai importantă etapă în faza de modelare a sistemului ABC este strângerea 

de informaţii privind necesităţile utilizatorilor sistemului (care sunt deciziile cheie pe care 

aceştia trebuie să le elaboreze şi care este frecvenţa cu care această activitate este făcută, sau 

ce informaţii suplimentare referitoare la costuri le sunt necesare în elaborarea deciziilor), care 

trebuie făcută în mod detaliat, prin discuţii directe efectuate între un membru al echipei de 

implementare şi fiecare utilizator, precum şi prin completarea de chestionare. 

Un alt element foarte important este crearea modelului metodei ABC respectiv 

identificarea resurselor, a inductorilor acestora, a centrelor de activitate, a inductorilor de cost 

precum şi a elementelor de cost şi a obiectivelor specifice costurilor. Activitatea de 

transpunere a operaţiilor şi proceselor derulate în cadrul unei entităţi este complexă şi necesită 

timp pentru analiza informaţiilor şi identificarea celor esenţiale (aşa cum am precizat anterior, 

gradul de detaliere a activităţilor este un factor important în implementarea metodei ABC – o 

detaliere prea mare poate consuma prea multe resurse comparativ cu rezultatele oferite, la fel 

cum o detaliere prea sumară poate să nu ofere informaţii relevante procesului de elaborare a 

deciziilor). Dar cel mai important pas în conceperea modelului este identificarea resurselor şi 

a inductorilor de cost care trebuie aleşi astfel încât să reflecte o relaţie cauză-efect. O 

identificare corectă a acestora permite ulterior alocarea simplă a resurselor pe activităţi şi 

ulterior a activităţilor pe produse.  

O altă concluzie rezultată în urma efectuării studiului de caz se referă la factorii care 

influenţează în mod direct succesul implementării metodei ABC: suportul oferit de managerii 

din eşalonul superior al entităţii, resursele alocate, cunoştinţele de specialitate ale 

implementatorilor la care se adaugă pregătirea personalului, precum şi existenţa unor legături 

clare între evaluarea performanţelor şi motivarea sau recompensarea personalului. În ceea ce 

priveşte resursele alocate, care reprezintă un factor important, succesul implementării metodei 

depinde de timpul şi implicarea personalului din departamentul de contabilitate, de resursele 

financiare disponibile pentru achiziţionarea de programe informatice specifice sau dezvoltarea 
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unor programe aferente necesităţilor entităţii precum şi de resursele financiare disponibile 

pentru folosirea consultanţilor externi. 

Una din principalele informaţii oferite de metoda ABC se referă la identificarea 

activităţilor care au cele mai mari costuri, deciziile care urmează a fi elaborate referindu-se la 

determinarea cauzei producerii acestor costuri care poate să se refere la o lipsă de eficienţă 

sau de eficacitate. 

Deoarece informaţiile oferite de metoda ABC nu se referă la acţiuni sau decizii care să 

contribuie la creşterea profitului sau creşterea performanţei operaţionale, factorii de decizie 

trebuie să iniţieze un proces continuu de schimbare la nivel organizaţional pe care să îl 

implementeze, în vederea obţinerii de beneficii în urma informaţiilor oferite de metoda ABC
4
. 

O atenţie mărită trebuie acordată modului în care informaţiile obţinute în urma aplicării 

metodei ABC sunt folosite, deoarece există riscul obţinerii unui rezultat global aflat sub limita 

optimă dorită (optimizarea fiecărei componente a sistemului poate genera un rezultat global 

nesatisfăcător deoarece o reducere a costurilor unor activităţi poate genera creşterea costurilor 

altor activităţi.)  

În ceea ce priveşte legătura dintre metodele ABC şi ABM, metoda ABC trebuie privită 

ca un instrument util în determinarea costului unor activităţi precum  şi a ieşirilor aferente 

acestora, dar care nu este suficientă atunci când este folosită în absenţa utilizării metodei 

ABM şi atunci când se urmăreşte gestionarea performanţei şi identificarea modalităţilor de 

îmbunătăţire a acesteia. Metoda ABM poate fi privită ca o filosofie care vizează planificarea, 

cuantificarea activităţilor şi identificarea unor modalităţi de creştere a performanţei şi care se 

bazează pe informaţiile oferite de metoda ABC. Principalul beneficiu pe care metoda ABM îl 

obţine din utilizarea informaţiilor generate de aplicarea metodei ABC se referă la identificarea 

celor mai potrivite căi de eliminare a activităţilor care nu aduc valoare adăugată entităţii sau 

de reducere a lor, rezultatul final fiind creşterea performanţei.  

O problemă importantă în implementarea celor două metode se referă la posibilitatea ca 

în baza informaţiilor obţinute managerii să elaboreze decizii care vizează stric zona 

operaţională a activităţii ignorând satisfacţia clienţilor sau diminuând flexibilitatea activităţii 

şi potenţialul ei de adaptare la schimbările care pot interveni în piaţă. 

Costul subactivităţii este unul din aspectele importante tratate de metoda ABM care nu 

permite alocarea acestora asupra produselor, ci tratarea lor separată. În acest fel, costul unitar 

                                                           

4
 Cooper R., Kaplan R.S, Maizel L., Morissey E (1992) – Implementing Activity-Based Cost Management: 
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al produsului nu este influenţat de volumul producţiei, dar o creştere a volumului producţiei 

va genera o scădere a costurilor subactivităţilor asociate fiecărei activităţi. Putem evidenţia 

astfel un beneficiu al metodei ABM rezultat din identificarea costului subactivităţii care poate 

fi astfel gestionat mai eficient. 

Sintetic, principalele dificultăţi întâmpinate în proiectarea unui sistem integrat de 

contabilitate managerială bazat pe metodele ABC şi BS au fost generate de: 

- definirea inductorilor de cost şi obţinerea de date suficiente şi relevante despre aceştia; 

- obţinerea de informaţii la timp care să permită monitorizarea schimbărilor intervenite 

în urma aplicării metodelor; 

- întârzieri în aplicarea metodelor generate de acordarea unei priorităţi mai mari altor 

activităţi în care personalul organizaţiei era implicat; 

- colectarea datelor privind activităţile desfăşurate şi modul în care acestea contribuie la 

obţinerea de plus valoare de la angajaţi; 

- orientarea pe termen lung a obiectivelor sistemului, ceea ce poate genera date 

nerelevante pentru deciziile pe termen scurt. 

De asemenea, beneficiile obţinute prin implementarea integrată a acestor metode pot fi 

sintetizate după cum urmează: 

- există o definiţie clară a obiectivelor legate de performanţă; 

- a fost definită o strategie de alocare şi prioritizare a resurselor; 

- informaţiile furnizate de aplicarea metodelor constituie o sursă continuă de informare 

a personalului asupra modalităţilor de atingere a obiectivelor; 

- există un sistem de indicatori care nu se rezumă numai la cei financiari calculaţi 

anuali; 

- a fost definită o procedură de calculare şi evaluare periodică a evoluţiei indicatorilor; 

- abordarea nouă vizând modalitatea de în care contabilitatea de gestiune şi calculaţia 

costurilor se conformează criteriilor de performanţă şi de certificare a adecvării acestor 

activităţi este una de jos în sus, opusă abordării anterioare; 

- există o concentrare asupra rezultatelor activităţilor care permite identificarea 

modalităţilor de eficientizare a operaţiunilor; 

- metodologia nouă introdusă privind utilizarea indicatorilor de măsurare a performanţei 

este una structurată, care permite definirea obiectivelor legate de performanţă, 

alocarea şi prioritizarea resurselor, informarea conducerii asupra modurilor în care 

obiectivele pot fi atinse, raportarea succesului privind atingerea performanţelor 

stabilite etc. 
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Conţinutul celor cinci capitole ale tezei de doctorat, caracterizate printr-o mixtură între 

pozitivism şi normativism, a fost subscris analizei unor aspecte mai puţin abordate sau 

cunoscute privind contabilitatea managerială strategică ca instrument managerial nou de 

măsurare a performanţei entităţilor economice, cu aplicaţie directă în industria de vinificaţie 

din România.  

Sinteza literaturii de specialitate a fost efectuată în baza unei analize critice a opiniilor 

cercetătorilor din aria contabilităţii manageriale urmărindu-se fundamentarea concluziilor 

teoretice prin rezultatele obţinute în studiile de caz efectuate. Documentarea pentru 

realizarea prezentei lucrări a constat în consultarea unui număr de peste 165 materiale 

bibliografice constând în publicaţii şi studii aparţinând atât unor reviste şi edituri româneşti, 

cât şi internaţionale. 

Pentru realizarea studiilor de caz au fost folosite date aparţinând entităţii analizate 

precum şi date statistice specifice industriei de vinificaţie, aferente perioadei 2000 – 2012. 

În ceea ce priveşte caracterul inovativ al prezentei teze, acesta a constat în sintetizarea 

unui cadru general al contabilităţii manageriale strategice care să susţină relevanţa aplicării 

unor metode moderne de contabilizare a costurilor în industria de vinificaţie în vederea 

identificării unor noi dimensiuni ale informaţiei de tip cost aferente procesului decizional. De 

asemenea, au fost demonstrate modalităţile concrete de integrare a metodelor moderne de 

contabilitate managerială strategică în cadrul sistemului existent de contabilitate de gestiune 

folosit de o companie din industria de vinificaţie precum şi demonstrarea modului în care 

metodele matematice şi econometrice pot fi utilizate pentru analiza evoluţiei industriei de 

vinificaţie din România. 
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