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CUVINTE CHEIE: Informaţia contabilă, Sistem 
informaţional, Industria ospitalităţii, Contabilitate 
managerială, Percepţia şi comportamentul managerilor, 
Metoda Direct Costing, Analiza Cost Volum Profit, Tablou 
de bord 
 
INTRODUCERE 
 Industria ospitalităţii constituie unul dintre cele mai 
dinamice sectoare ale societăţii contemporane cu un rol 
accentuat în procesul de globalizare. În perioada actuală 
industria ospitalităţii şi managerii entităţilor din acest sector nu 
se confruntă doar cu provocările crizei economice, ci şi cu 
schimbările pieţei, ale comportamentului consumatorilor şi ale 
trendurilor tehnologice.  
 Urmare a cerinţelor actuale ale conducerii şi organizării 
ştiinţifice a entităţilor economice, contabilitatea contemporană 
se orientează tot mai mult către calcule previzionale asupra 
mijloacelor, resurselor de care dispune o entitate economică, 
asupra modului de formare a acestora şi rezultatelor financiare, 
pe care le împleteşte cu reflectarea fenomenelor ce au avut loc. 
De asemenea, contabilitatea şi-a dezvoltat capacitatea de 
cunoaştere a situaţiei economico-financiare, astfel încât să 
poată furniza, în condiţii optime, informaţiile necesare 
fundamentării procesului decizional. De altfel, scopul 
contabilităţii manageriale este de a face din informaţiile şi 
metodele sale un instrument de orientare, un „tablou de bord”, 
un consilier pentru stabilirea condiţiilor în care entitatea 
economică îşi desfăşoară activitatea atât la nivel micro cât şi 
macroeconomic. 
 Tărâmul contabilităţii de gestiune şi al calculaţiei 
costurilor în industria ospitalităţii este unul foarte arid deoarece 
abordările acestei problematici în literatura de specialitate din 
România sunt foarte puţine. Ca urmare se pune întrebarea care 
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metode de calculaţie a costurilor se pretează cel mai bine 
pentru industria ospitalităţii? Dacă sunt mai multe variante care 
este varianta optimă? Care oferă cele mai importante 
informaţii? Opinia noastră este că doar împreună cu mediul de 
afaceri din industria ospitalităţii se poate răspunde la 
multitudinea de întrebări care apar în momentul explorării 
acestui domeniu arid. 
 Obiectivul de bază al tezei porneşte de la importanţa 
industriei ospitalităţii în dezvoltarea economiei naţionale şi este 
perfecţionarea sistemului informaţional al calculaţiei costurilor 
în industria ospitalităţii, elaborarea unor instrumente teoretico-
practice care să contribuie la valorificarea superioară a 
informaţiilor financiar contabile,  pentru sporirea eficienţei 
economice şi asigurarea unei dezvoltări stabile şi durabile a 
entităţilor economice din acest sector. 
 Scopul cercetării constă în fundamentarea şi 
elaborarea bazelor teoretice şi metodice privind implementarea 
şi perfecţionarea sistemului informaţional financiar-contabil în 
general şi al calculaţiei costurilor în special la nivelul unei 
entităţi economice din industria ospitalităţii, şi conştientizarea 
echipelor manageriale privind importanţa fundamentării 
deciziilor şi pe rezultatele obţinute în urma calculaţiei 
costurilor. 
 În privinţa importanţei prezentului proiect de cercetare 
identificăm următoarele aspecte: 

 Realizează o analiză a evoluţiei câtorva indicatori 
relevanţi din industria ospitalităţii şi turismului în 
România în perioada 2004 - 2011; 

 Îşi aduce aportul la dezvoltarea orizontului de 
cunoaştere în domeniul contabilităţii manageriale 
aplicate în industria ospitalităţii;    

 Surprinde diferite aspecte privind particularităţile 
informaţiei contabile în industria ospitalităţii; 
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 Se realizează o cercetare empirică în spaţiul 
românesc prin care se urmăreşte starea de fapt în 
ceea ce priveşte importanţa acordată sistemului 
informaţional al calculaţiei costurilor, atitudinea 
managerilor din acest sector de activitate faţă de  
informaţia contabilă în general şi cu aplecare spre 
informaţia furnizată de contabilitatea managerială. 
Totodată am analizat care sunt factorii care 
influenţează anumite aspecte ale procesului 
decizional în acest sector de activitate şi percepţia 
factorului decizional asupra utilităţii tabloului de 
bord; 

 Se realizează o cercetare empirică într-o entitate 
economică din industria ospitalităţii privind 
avantajele implementării unui sistem informaţional 
al calculaţiei costurilor pe baza metodei Direct 
Costing şi a modelului Cost Volum Profit 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 
“Ştiinţa este o uşă a cărei cheie este cercetarea” 

                     Anton Pann  
Cercetarea este definită în literatura de specialitate ca 

fiind un proces prin care „să aflu ceva ce nu ştiu sau pe de altă 
parte să constat că nu ştiu ceva”1 

Cercetarea ştiinţifică este un proces de căutare care are 
un punct de plecare, iar printr-o abordare metodică are ca 
finalitate contribuţii la evoluţia teoretică şi empirică  a 
subiectului supus cercetării. Howard şi Sharp (1983) afirmă că 
activitatea de cercetare se desfăşoară în şapte etape, care pot fi 
sintetizate în patru elemente esenţiale astfel: 

 Aria de cercetare care presupune delimitarea 
câmpului şi direcţiei de derulare a activităţii de 
cercetare; 

 Scopul cercetării etapă în care pot fi incluse mai 
multe elemente: documentarea în privinţa 
rezultatelor obţinute de cercetările precedente, 
descrierea fenomenelor şi construirea unor noi 
modele pentru implementarea lor în practică, 
formularea unor explicaţii ale fenomenelor 
cercetate, care pot fi concretizate în principii sau 
ipoteze ce sunt ulterior confirmate sau infirmate de 
rezultatele obţinute în urma cercetării;   

 Modalitatea de abordare a cercetării - care 
presupune apelarea la o mare diversitate de metode 
de cercetare ştiinţifice;  

                                                
1 Phillips, E. & Pugh, D. (1996). How To Get a PhD. 2nd . Ed., Berkshire, 
U.K.: Open University Press, preluat din Ahmad H Juma'h, Research and 
International Business, Revista Empresarial Inter Metro / Inter Metro 
Business Journal Fall 2005 / Vol.1 No.1 / p.17, disponibil on line la 
http://ceajournal.metro.inter.edu/fall05/jumah0101.pdf, accesat la 
15.02.2013 
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 Rezultatele cercetării - care se concretizează în 
prezentarea constatărilor şi contribuţiile avute la 
dezvoltarea orizontului de cunoaştere al tematicii 
cercetate 

Demersul nostru ştiinţific în privinţa tezei în ansamblu se 
va baza pe metoda observaţiei şi va fi o împletire a cercetării 
cantitative (capitolul 4 şi 5) cu cercetarea calitativă cu o abordare 
interpretativ-constructivistă (capitolele 1,2,3,4,5)  datorită intenţiei 
noastre de a arăta ce poate fi contabilitatea de gestiune pentru 
deciziile strategice ale unei entităţi din industria ospitalităţii. 

Pentru realizarea scopului cercetării am efectuat într-o 
primă fază o cercetare exploratorie în scopul familiarizării cu 
fenomenul studiat, iar ca metodă de cercetare specifică 
cercetării exploratorii am utilizat analiza documentelor primare 
şi secundare tradiţionale (cărţi, articole) pentru capitolele 1-4 şi 
parţial capitolul 5, dar şi documente primare speciale pentru 
capitolul 4 şi parţial capitolul 5.  

După criteriul temporal cercetarea noastră este una de 
observaţie longitudinală, datorită faptului că analizăm 3 
pachete turistice pe parcursul a 3 ani calendaristici (2010, 
2011, 2012), bazându-ne pe studiul documentelor (contabile şi 
nu numai) în 3 luni (iunie, iulie, august), luni pe care le 
considerăm că au gradul de acoperire cel mai mare. De 
asemenea pentru diagnosticul financiar şi realizarea tabloului 
de bord ca instrument de măsurare şi monitorizare a 
performanţei am folosit situaţiile financiare realizate în 
perioada 2007-2012 ale unei entităţi economice din categoria 
IMM-urilor, entitate care îşi desfaşoară activitatea în industria 
ospitalităţii.  

După elaborarea studiului de caz, ceea ce presupune 
studiul documentelor, culegerea şi organizarea datelor şi 
informaţiilor, şi prelucrarea acestora, am procedat la calculul 
costurilor şi indicatorilor propuşi de analiza CVP pentru 3 
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pachete turistice de top, am interpretat rezultatele, ceea ce face 
din cercetarea noastră una interpretativ constructivistă. 

În demersul nostru ştiinţific am pornit de la delimitările 
conceptuale interdisciplinare  privind industria ospitalităţii şi 
turismului, sistemele economice şi sistemele informaţionale, 
precum şi contabilitatea financiară, de gestiune şi managerială.  

Ca şi metode de cercetare specifice demersului calitativ 
am utilizat: 

 Metoda de analiză a documentelor (capitolele 1-5) 
deoarece pentru realizarea unei analize de conţinut a 
temei abordate şi o evoluţie a acesteia după criteriile 
timp şi spaţiu a fost necesată analiza surselor 
bibliografice pe topicul industriei ospitalităţii şi 
turismului, sistemelor economice şi informaţionale, 
dar şi al contabilităţii, cu aplecare spre 
contabilitatea managerială în sectorul terţiar ales 
pentru cercetarea empirică; 

 Metoda observării neparticipative, pentru a analiza 
şi observa interacţiunile dintre elementele supuse 
cercetării, dar şi metoda observării participative, 
utilă pentru reflectarea implicării active a 
cercetătorului în sfera de interes abordată prin 
opiniile şi punctele de vedere personale exprimate 
pe parcursul elaborării lucrării; 

 Cercetarea comparativă a diferitelor aspecte ce 
decurg din abordarea problematicii supuse 
cercetării. 

 În privinţa cercetării cantitative aceasta este proieminentă 
în capitolele 4 şi 5, capitole în care ne-am propus să constatăm 
percepţiile managerilor din industria ospitalităţii în privinţa 
informaţiei contabile, şi în special a celei furnizate de 
contabilitatea managerială, dar şi identificarea practicilor 
manageriale aplicate în acest sector. În capitolul 5 prezentăm o 
cercetare empirică realizată la o entitate economică de profil care 
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desfăşoară o activitate complexă specifică industriei ospitalităţii 
(cazare, alimentaţie publică, Spa, organizare de conferinţe, etc.). 
Cercetarea empirică intreprinsă în capitolul 5 are ca şi scop 
constientizarea echipei manageriale în privinţa utilităţii aduse de 
implemetarea unui sistem informaţional al calculaţiei costurilor 
grefat pe necesităţile informaţionale ale entităţilor, cercetare care 
se concretizează şi în realizarea unui tablou de bord pentru analiza 
evoluţiei performanţei. 
 În demersul nostru efectuat în capitolul 4, pentru a 
reflecta percepţia managerilor din industria ospitalităţii în 
privinţa informaţiei contabile şi a practicilor manageriale am 
utilizat ca şi tehnică de cercetare ancheta, instrumentul 
cercetării fiind chestionarul.   
 Chestionarele au fost postate şi pe o pagină de internet 
http://bit.ly/ToN16W, la finalizarea secţiunii de întrebări acesta 
fiind automat direcţionat la adresa carmen.scorte@gmail.com, 
anonimatul respondentului fiind astfel respectat. 
 Prin intermediul rezultatelor obţinute, în urma 
prelucrării chestionarelor am procedat la acceptarea sau 
respingerea ipotezelor de lucru formulate conform cu 
obiectivele stabilite. 
 
PREZENTAREA SINTETICĂ A TEZEI DE DOCTORAT  
   
CAPITOLUL 1. RETROSPECTIVĂ PRIVIND TURISMUL 
ŞI INDUSTRIA OSPITALITĂŢII 
 În primul capitol al tezei de doctorat cu titlul 
Perfecţionarea sistemului informaţional al calculaţiei costurilor 
în industria ospitaţităţii ne-am fixat şi am atins următoarele 
obiective:  prezentarea evoluţiei în timp şi conţinutul 
conceptelor turism şi ospitalitate; analiza stadiului actual al 
cunoaşterii privind relaţia turism-industria ospitalităţii; analiza 
impactului industriei ospitalităţii şi a principalelor component 
asupra economiei naţionale; analiza principalelor tendinţe în 
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industria ospitalităţii şi turism şi problematica dezvoltării 
durabile din perspectiva industriei ospitalităţii.  

Dacă în majoritatea dicţionarelor la originea termenului 
turism apar expresiile englezeşti, intrate în circulaţie în jurul 
anilor 1700, “tour” şi “to tour” (a călători, a face o călătorie, a 
colinda), primele încercări de definire a turismului datează de 
la începutul secolului nostru.  

Dincolo de consideraţiile unor autori privind turismul 
este de reţinut definiţiile date de anumite organizaţii 
“autorizate” în domeniu: activitatea cu caracter recreativ şi 
sportiv pentru parcurgerea unor regiuni interesante din anumite 
puncte de vedere (DEX); ca teoria şi practica din sfera 
călătoriilor, călătoria fiind de plăcere, iar turistul cel ce face un 
tur sau mai multe tururi, în special cel ce face aceasta pentru 
recreere, motive culturale, pentru peisaj şi obiective interesante 
(The Shorter Oxford English, Dictionary” 1950); ansamblul de 
măsuri puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea 
călătoriilor pe o perioadă limitată de timp, aceste călătorii fiind 
de agreement sau în alte scopuri şi sunt realizate prin 
intermediul unor societăţi specializate sau pe cont propriu 
(Dictionnaire Touristique Internaţional 1969). 

În cea mai simplă definiţie turismul este acţiunea, 
dorinţa, de a călători pentru propria plăcere, în timp ce o 
definiţie mai complexă arată că turismul este acea activitate din 
timpul liber care constă în a voiaja sau locui departe de 
reşedinţă pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi 
culturii datorită cunoaşterii unor noi aspect ale activităţii 
umane şi a unor peisaje necunoscute.  

Spre deosebire de turism utilizarea termenului de 
industrie a ospitalităţii se poate spune că datează încă din 
antichitate. Acest concept a fost folosit de foarte multe culturi: 
Orientul Mijlociu – normă culturală, cultura celtică - cu sensul 
de protecţie, la grecii antici si romani - ospitalitatea un drept 
divin. 
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La întrebarea ce este ospitalitatea abordând 
problematica managementului în această industrie au încercat 
să răspundă şi alţi cercetători precum Nailon, 1982; 
Slattery, 1983; Cassee, 1983; Edgar şi Umbreit, 1988; Lewis, 
1988; Evans, 1992;  Shaw şi Nightingale, 1995; King, 1995; 
Jones 1996; Olsen, 2001; Brotherton, 2002. 

 Într-o definiţie dată de către Organizaţia Mondială a 
Turismului ( OMT ) prin termenul de industrie a ospitalităţii 
sunt definite totalitatea organizaţiilor, firmelor şi instituţiilor 
care oferă ca prim serviciu cazare şi alimentaţie, atât pentru 
turişti, cât şi pentru populaţia din zona respectivă, locală. 

În opinia noastră prin turism se înţelege în primul rând 
un ansamblu de activităţi prin care omul alege să îşi petreacă 
timpul liber călătorind în altă ţară sau în altă localitate decât 
cea de domiciliu pentru a admira atracţiile naturale sau 
antropice, pentru tratament şi odihnă, pentru sport şi distracţie, 
pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele, iar în al doilea rând, industria 
creată cu scopul de a le oferi turiştilor, la un înalt nivel calitativ 
toate bunurile şi serviciile solicitate până la şi la locul de 
destinaţie, dar în condiţiile protejării resurselor turistice în 
special şi a mediului înconjurător. Dar toate scopurile pe care 
le are turismul nu sunt realizabile fără împletirea cu factorul 
uman a cărui rol decisiv este de a da dovadă de ospitalitate.  

În literatura de specialitate se regăsesc trei opinii 
privind turismul şi industria ospitalităţii. 

1.Conform primei abordări (americane) turismul 
este parte componentă a industriei ospitalităţii, alături de 
alte activităţi  

După Paul Slattery activităţile turistice nu sunt 
încadrate într-o categorie distinctă, ci ele se regăsesc în alte 
subcategorii. Aceste subcategorii ale industriei ospitalităţii 
sunt: activităţi independente, activităţi leisure, activităţi de 
transport şi activităţi subvenţionate. 
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Tabelul 1. Structura industriei ospitalităţii 
Activităţi 

independente 
  Activităţi 
leisure 

Activităţi de 
transport 

Activităţi 
subvenţionate 

Hoteluri 
Complexe de 
vacanţă 
Aparthoteluri 
Vase de croazieră 
Time-share 
Baruri 
Restaurante 

Cazinouri 
Cluburi bingo 
Cluburi de 
noapte 
Săli de cinema 
Teatre 
Stadioane 
Parcuri 
tematice 
Obiective 
turistice 
Cluburi de 
întreţinere 

Aeroporturi 
Gări 
Autogări 
Terminale de 
feriboturi 
Aeroplanuri 
Trenuri 
Feriboturi 

Birouri de 
angajări 
Centre de îngrijire 
a sănătăţii 
Educaţie 
Armată 
Pază şi protecţie 
Distribuitori 

Sursa: DrKW, 2001 în Slattery Paul., Finding the Hospitality 
Industry, Journal of Hospitality, Leisure, Sport &Tourism Education, vol 2. 

No.1, 19-28, 2002 
2. Abordarea europeană conform căreia industria 

ospitalităţii este parte componentă a turismului 
3. Cele două domenii sunt independente, dar se 

acceptă existenţa unui teritoriu comun 
O definiţie largă a industriei ospitalităţii încorporează 

toate activităţile comerciale care presupun o relaţie de tipul 
gazdă-musafir, nu doar cele din domeniul alimentaţiei publice, 
a cazării sau a divertismentului.  
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Figura 1.  Interacţiunea dintre industria ospitalităţii 
şi industria turismului 

Sursa Blimpia Ban, Tehnica operaţiunilor de turism, Editura 
Universităţii din Oradea, 2009, p. 9 

În ceea ce ne priveşte susţinem ideea că industria 
ospitalităţii este acea ramură a economiei naţionale care are ca 
şi obiectiv îndeplinirea nevoilor turiştilor pe perioada  vacanţei 
sau a efectuării călătoriei, în primul rând nevoia de cazare şi 
masă, dar şi petrecerea cât mai plăcută a timpului liber prin 
organizarea activităţii de animaţie. Dar avem nevoie de o parte 
a industriei ospitalităţii nu doar ca si turişti, ci şi în localitatea 
de domiciliu pentru petrecerea timpului liber.  

Conştienţi de faptul că industria ospitalităţii prin natura 
sa generează efecte economice, sociale, politice, culturale 
importante asupra societăţii în ansamblul său, ne-am propus să 
analizăm impactul asupra economiei româneşti. Totuşi în 
România, deşi sunt voci care susţin viziunea americană (Ana 
Ispas, Gabriela Stănciulescu), este foarte greu de realizat o 
cercetare în privinţa impactului industriei ospitalităţii asupra 
economiei datorită modului de colectare şi a lipsei informaţiilor 
în privinţa activităţilor de sprijin (transport, divertisment, 
organizare de conferinţe,). Ca urmare am considerat că este 
important să ne focusăm pe principala componentă a industriei 
ospitalităţii şi anume industria turistică. Am analizat indicatorii 

      Industria  
      ospitalităţii 
 

             Industria          
           turismului 
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turismului receptor şi ai turismului emiţător în perioada 2004-
2011.  

Analiza de ansamblu a circulaţiei turistice naţionale şi 
internaţionale a României evidenţiază nivelul modest al 
acesteia, comparativ cu resursele de care dispune ţara noastră 
şi, implicit, rezervele de creştere în viitor. Dezvoltarea 
turismului internaţional şi valorificarea mai bună a 
potenţialului natural şi antropic presupun, pe de o parte, 
eforturi de relansare a economiei româneşti, de care turismul 
este puternic dependent şi, pe de altă parte, elaborarea unei 
strategii adecvate, având ca principale obiective nivelul 
calitativ al serviciilor, modernizarea bazei materiale specifice şi 
a infrastructurii generale, realizarea unei politici promoţionale 
agresive, lărgirea cooperării internaţionale în domeniu. 
CAPITOLUL 2. SISTEMUL – CADRUL EXISTENŢIAL AL 
ENTITĂŢILOR ECONOMICE DIN INDUSTRIA 
OSPITALITĂŢII 

În acest capitol ne-am propus şi am atins următoarele 
obiective: analiza importanţei informaţiei, informaţiei 
economice, cu precădere a informaţiei contabile şi a 
caracteristicilor calitative ale acesteia pentru buna gestionare a 
activităţii entităţilor economice; dimensionarea stadiului actual 
al cunoaşterii în privinţa performanţei; observarea şi analiza 
surselor informaţionale pentru analiza performanţei entităţilor 
economice şi prezentarea tendinţelor în măsurarea 
performanţei; evidenţierea rolului şi importanţei sistemului 
informaţional şi al sistemului informaţional contabil în 
desfăşurarea activităţii, cu aplecare deosebită asupra sistemului 
informaţional al contabilităţii manageriale; prezentarea 
măsurilor ce se impun pentru perfecţionarea celor trei 
subsisteme ale sistemului informaţional al costurilor în 
industria ospitalităţii; prezentarea unor aspecte privind 
informatizarea informaţiei contabile.  



19 

   Noţiunea de informaţie a fascinat mulţi cercetători din 
diferite domenii cum ar fi biologia, sociologia, psihologia, 
ştiinţele politice şi ale comunicării, informatică, economie şi 
management şi aceştia au păreri diferite, dar cei mai mulţi 
dintre ei leagă informaţia de mintea omului spunând că aceasta 
este rezultatul gândirii: informaţia este cunoaştere, comunicare 
(Buckland 1991, Gelepithis 1997, Anderson 1980, Callaos and 
Callaos 2011,  Floridi 2012, Vakarelin 2012); informaţia ca o 
proprietate a conştiinţei (Belkin 1978); informaţia ca date cu 
caracter sau date semnificative (Checkland şi Scholes în 1990, 
Mingers în 2003). 
 Orice informaţie apare şi este utilizată în entităţile 
economice în cadrul activităţilor operaţionale sau de 
management. Constatarea economistului american Hybe este 
că dintre toate informaţiile care circulă într-o entitate 80% au 
caracter economic, iar dintre acestea 47% sunt informaţii 
contabile. Deci contabilitatea reprezintă o sursă privilegiată de 
informaţii pentru echipa managerială a oricărei entităţi, un 
ajutor de nădejde în procesul de previzionare, organizare şi 
control al activităţii operaţionale, în analiză strategică şi 
financiară a activităţii.  
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Figura 2.  Fluxul informaţional într-o entitate economicăError! Reference source not 
found. În opinia noastră departamentul contabilitate constituie “inima” unei entităţii, informaţia 

(chiar şi cea contabilă) “sângele, adică viaţa”, iar sistemul informaţional sistemul vascular. 
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Informaţia contabilă este o informaţie economică 
obţinută ca rezultat al prelucrării datelor din contabilitate 
folosind metode, procedee şi instrumente specifice. Dacă 
informaţia constituie punctul de plecare pentru construirea 
sistemului informaţional, informaţia contabilă este în opinia 
noastră punctul de plecare pentru analiza performanţei entităţii 
economice, dar şi pentru construirea sistemului informaţional 
contabil şi al costurilor.   

Sistemul informaţional al costurilor (CAIS – Cost 
Accounting Information System) este un sistem de informaţii 
contabile prin intermediul căruia se determină costurile 
produselor fabricate, a lucrărilor şi serviciilor furnizate şi 
contribuie la înregistrarea acestor costuri în evidenţele 
contabile. Scopurile sau funcţiile sistemului informaţional al 
costurilor pot fi sintetizate în modul următor: furnizarea de 
informaţii pentru situaţiile financiare, planificarea şi controlul 
activităţilor şi proceselor economico-financiare, furnizarea de 
informaţii pentru elaborarea deciziilor operaţionale care au un 
orizont scurt de timp sau a deciziilor strategice care vizează de 
regulă o perioadă lungă de timp. 

Având în vedere obiectivele şi scopurile sistemului 
informaţional al costurilor putem afirma că la nivelul oricărei 
entităţi economice acesta are la bază următoarele subsisteme: 

 subsistemul informaţional de organizare a 
costurilor; 

 subsistemul informaţional al calculaţiei costurilor; 
 subsistemul informaţional al controlului şi analizei 

costurilor.
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BAZA 

DE  

DATE 
PRIVIND  

COSTUL  

ORGANIZAREA 
COSTURILOR   

CONTROLUL 
COSTURILOR 

CONTROLLING 

CALCULAŢIA 
COSTURILOR 

MANAGEMENT 
PRIN COSTURI 

 
 

MANAGEMENT 
PRIN OBIECTIVE 

 

Colectare date şi 
informaţii 

economice, sociale. 
şi contabile privind 

costul 

Prelucrare date şi 
informaţii despre 

costuri 

Investigarea 
mediului extern al 

entităţii 

Surse externe 

Surse interne 

  
SUBSISTEME DE INTRARE SUBSISTEME DE IEŞIRE 

Informaţii 

Sursa: Prelucrare proprie 

Informaţii 

Decizii tactice 
şi operaţionale 

(decizii pe 
termen scurt)   

Decizii 
strategice 
(decizii pe 

termen lung)   

Fig.3. Sistemul informaţional al costurilor  

Date Date 

Perfecţionarea sistemului informaţional al calculaţiei costurilor presupune adaptarea şi 
perfecţionarea fiecărui subsitem dintre cele menţionate anterior în funcţie de specificul entităţilor 
economice 
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CAPITOLUL 3. „LUMINI ŞI UMBRE” ÎN PEISAJUL 
CONTABILITĂŢII DIN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII ŞI 
TURISM 
 Obiectivele urmărite de noi în acest capitol sunt 
următoarele: prezentarea particularităţilor ce caracterizează 
sectorul terţiar şi în speţă industria ospitalităţii şi turismului, şi 
analiza influenţelor acestor particularităţi asupra modului de 
organizare al sistemului informaţional contabil; analiza 
evidenţei tehnico-operative şi a documentelor contabile folosite 
în activitatea din acest sector (documente specifice activităţii 
de cazare, documente specifice activităţii de alimentaţie 
publică, documente specifice activităţii de turism intern şi 
internaţional, documente şi instrumente de plată); propunerea şi 
adaptarea unui sistem de conturi al contabilităţii de gestiune la 
agenţiile de turism şi la entităţile din industria ospitalităţii cu 
propunerea implementării calculaţiei costurilor prin metoda 
Direct Costing şi analiza Cost Volum Profit; prezentarea 
USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging 
Industry) ca un sistem de standarde unitare care să ofere 
îndrumări specifice profesioniştilor contabili şi operatorilor din 
acest sector.  
 În ceea ce ne priveşte am considerat contabilitatea 
financiară ca fiind partea luminată a sistemului informaţional 
contabil în industria ospitalităţii deoarece organizarea 
contabilităţii financiare se face după principii, norme şi reguli 
generale stabilite de legislaţia în vigoare, dar şi ca urmare a 
unei experienţe practice care în literatura de specialitate este 
cunoscută sub denumirea de normalizarea contabilităţii. Ne 
bazăm această afirmaţie şi pe faptul că aşa cum am precizat 
deja sistemul de conturi prevăzut de legislaţia naţională este 
unic, aplicabil tuturor entităţilor economice care îşi desfăşoară 
activitatea în România. Totuşi conţinutul şi trăsăturile specifice 
ale activităţilor desfăşurate de industria ospitalităţii şi 
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turismului impun utilizarea cu precădere doar a anumitor 
conturi sintetice pentru reflectarea lor în evidenţele contabile.  
 Contabilitatea de gestiune am considerat-o ca fiind 
partea întunecată a sistemului informaţional contabil specific 
acestui sector, deoarece deşi reglementările legale din ţara 
noastră prevăd obligativitatea entităţilor economice de a-şi 
organiza contabilitatea în două circuite, respectiv contabilitate 
financiară şi contabilitate de gestiune, modul de organizare al 
contabilităţii de gestiune este la latitudinea entităţii economice, 
iar cercetările în peisajul publicistic autohton pe topicul 
contabilităţii manageriale în industria ospitalităţii  sunt 
inexistente.  
 În ceea ce ne priveşte am propus dezvoltarea şi 
particularizarea conturilor din Clasa 9 Conturi de gestiune 
propuse de reglementările în vigoare în conformitate cu 
particularităţile industriei ospitalităţii pentru trei tipuri de 
entităţi economice din acest sector: agenţie de turism, entităţi 
economice care agreează implementarea sistemului 
informaţional al calculaţiei costurilor prin metoda pe comenzi 
şi entităţi economice care agreează implementarea sistemului 
informaţional al calculaţiei costurilor pe centre de 
responsabilitate.  
 În ultima parte a capitolului 3 ne-am oprit atenţia 
asupra unui sistem unitar de conturi pentru industria de cazare - 
USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging 
Industry) publicat în anul 1923 de către Asociaţia Hotelierilor 
din New York. Principalul motiv al adoptării USALI a fost 
comparabilitatea, căci dacă nu există comparabilitate nu există 
repere.  
 USALI nu trebuie privit ca un plan unitar de conturi aşa 
cum sunt profesioniştii contabili autohtoni obişnuiţi. Acest 
sistem aduce reglementări în privinţa modului unitar de 
prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare, cu precădere 
în privinţa contului de profit şi pierdere. De fapt USALI 
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prezintă în primul rând o unitate în privinţa termenilor sau a 
înţelesului acestora. 
 În privinţă cercetării noastre menţionăm faptul că am 
încercat implementarea USALI la o entitate economică din 
industria ospitalităţii bihorene alcătuind un cont de profit şi 
pierdere al activităţii entităţii economice în conformitate cu 
recomandările acestui sistem unitar pentru industria de cazare. 
De asemenea am întocmit un raport privind eficienţa activităţii 
în conformitate cu prevederile acestui sistem şi de asemenea pe 
baza datelor contabile si nu numai am calculat anumiţi 
indicatori specifici industriei ospitalităţii, indicatori care au fost 
prezentaţi echipei manageriale sub forma unui Tablou de bord. 
 
CAPITOLUL 4. PERCEPŢIA ŞI COMPORTAMENTUL 
MANAGERILOR DIN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII CU 
PRIVIRE LA UTILITATEA ŞI VALORIFICAREA 
INFORMAŢIEI CONTABILE ŞI A PRACTICILOR DE 
CONTABILITATE MANAGERIALĂ 

  Cercetarea noastră privind percepţia managerilor din 
industria ospitalităţii şi turism cu privire la utilitatea informaţiei 
contabile, cu precădere a celei furnizate de contabilitatea 
managerială şi modul de fundamentare a deciziilor privind 
buna gestionare a capacităţilor existente este una descriptivă de 
tip transversal. Perioada în care a fost realizată această 
cercetare a fost Noiembrie 2012 – Ianuarie 2013, iar metoda de 
cercetare folosită a fost ancheta (sondajul), folosind ca şi 
instrument de lucru chestionarul. 

Etapele parcurse pentru realizarea acestui demers au 
fost următoarele: 

A. Stabilirea scopului şi obiectivelor cercetării; 
B. Identificarea populaţiei supuse cercetării; 
C. Conceperea şi redactarea chestionarului; 
D. Analiza fiabilităţii chestionarului; 
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E. Aplicarea chestionarului pe teren – culegerea 
datelor; 

F. Centralizarea datelor, prelucrarea şi interpretarea 
rezultatelor, redactarea raportului de anchetă. 

Cercetarea întreprinsă are ca şi scop identificarea 
percepţiei managerilor cu privire la utilitatea informaţiei 
contabile, cu precădere a celei furnizate de contabilitatea de 
gestiune. De asemenea  ne propunem să identificăm înclinaţia 
managerilor de a-şi fundamenta deciziile pe baza acestor 
informaţii.  

Obiectivele cercetării întreprinse sunt următoarele: 
- Analiza atitudinii managerilor faţă de informaţia 

furnizată de contabilitate în general, precum şi faţă de 
cea furnizată de contabilitatea managerială (de 
gestiune) în special; 

- Identificarea  practicilor entităţilor economice bihorene 
din industria ospitalităţii şi turism în materie de 
contabilitate managerială, calculaţia şi gestiunea 
costurilor; 

- Analiza modului de valorificare a informaţiilor privind 
costurile în procesul de elaborare a deciziilor. 
La data începerii activităţii de identificare a populaţiei 

supuse cercetării pe site-ul ministerului 
http://www.mdrt.ro/ro/turism/unitati-clasificate existau un 
număr de 230 structuri de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare clasificate si autorizate să desfăşoare această activitate 
în judeţul Bihor. Dintre acestea au fost excluse un număr de 84 
de entităţi care îşi desfăşurau activitatea ca şi persoane fizice 
autorizate, întreprindere individuală sau întreprindere familială. 
Deci populaţia totală asupra căreia s-a efectuat cercetarea este 
formată din cele 146 de entităţi economice autorizate pentru a 
desfăşura activităţi specifice industriei ospitalităţii şi 
turismului. 
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 Aşa cum am precizat instrumentul de lucru utilizat a 
fost chestionarul, un chestionar care cuprinde 38 de întrebări 
structurate în patru părţi astfel: Partea I Date privind entitatea 
economică; Partea a-II-a Aspecte privind importanţa 
informaţiei contabile; Partea a-III-a Aspecte privind 
organizarea contabilităţii manageriale şi a managementului 
costurilor; Partea a-IV-a  Profilul personal al managerilor.  

Pentru completarea chestionarelor am recurs la varianta 
abordării directe încercând să discutăm cu una dintre 
persoanele din echipa managerială (managerul general, 
managerul asistent, director de hotel) în cazul entităţilor mai 
mari, sau cu proprietarul structurii de cazare în cazul entităţilor 
mai mici. 

Tot în scopul completării chestionarului am recurs la 
varianta postării acestuia pe o pagină de internet la adresa 
http://bit.ly/ToN16W , variantă care în cazul nostru a fost 
varianta secundară, cea principală fiind varianta abordării 
directe.  

Unele întrebări ale chestionarului au fost folosite pentru 
statistica descriptivă, pentru alte descrieri ale constatărilor din 
teren cu privire la anumite aspecte ce vizează contabilitatea 
financiară şi managerială din perspectiva managerilor din 
industria ospitalităţii sau pentru testarea celor 17 ipoteze de 
cercetare.  Ipotezele care au fost testate sunt următoarele:  

 
 

Enunţul ipotezei formulate 

Validare 
la nivel 

de 
eşantion 

Validare 
la nivel 

de 
populaţie 

totală2 
H1: Mărimea entităţii determină 

frecvenţa şi tipologia informaţiilor contabile 
utilizate de manageri în luarea deciziilor,  în 
general respectiv pe categorii de informaţii 

Da Nu 
 

                                                
2 Pentru o probabilitate de garantare a rezultatelor de 95% 
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(cash flow, costuri, rezultate). 
H1a: Mărimea entităţii (măsurată prin 

cifra de afaceri) determină frecvenţa folosirii 
informaţiilor contabile de manageri în luarea 
deciziilor,  în general. 

Da Nu 

H1b: Mărimea entităţii (măsurată prin 
mărimea activelor totale) determină frecvenţa 
folosirii informaţiei contabile  de manageri în 
luarea deciziilor,  în general. 

Da Nu 

H1c: Mărimea entităţii (măsurată prin 
cifra de afaceri) determină frecvenţa folosirii 
informaţiilor contabile de manageri în luarea 
deciziilor, pe categorii. 

- Informaţia contabilă referitoare la 
cash flow 

- Informaţia contabilă referitoare la 
costuri 

- Informaţia contabilă referitoare la 
creanţe şi datorii 

- Informaţia contabilă referitoare la 
rezultate 

- Informaţia contabilă referitoare la 
salarizare 

 
 
 

Da 
Da 
Da 
Da 
Da 

 
 
 

Nu 
Nu 
Nu 
Nu 
Nu 

H1d: Mărimea entităţii (măsurată prin 
mărimea activelor totale) determină tipologia 
informaţiilor contabile utilizate de manageri 
în luarea deciziilor, pe categorii. 

- Informaţia contabilă referitoare la 
cash flow 

- Informaţia contabilă referitoare la 
costuri 

- Informaţia contabilă referitoare la 
creanţe şi datorii 

- Informaţia contabilă referitoare la 
rezultate 

- Informaţia contabilă referitoare la 
salarizare 

 
 
 

Da 
Da 
Da 
Da 
Da 

 
 
 

Nu 
Da 
Nu 
Nu 
Nu 
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H2: Profesia şi experienţa profesională 
a managerilor influenţează percepţia acestora 
cu privire la importanţa şi utilitatea 
informaţiilor contabile. 

- Corelaţia dintre profesia managerilor 
şi percepţia acestora cu privire la importanţa 
şi utilitatea informaţiilor contabile rezultate 
din contabilitatea financiară şi cea 
managerială. 

- Corelaţia dintre profesia managerilor 
şi percepţia acestora cu privire la importanţa 
şi utilitatea informaţiilor contabile rezultate 
din contabilitatea managerială. 

- Corelaţia dintre experienţa 
managerilor şi percepţia acestora cu privire la 
importanţa şi utilitatea informaţiilor contabile 
rezultate din contabilitatea financiară 

- Corelaţia dintre experienţa 
managerilor şi percepţia acestora cu privire la 
importanţa şi utilitatea informaţiilor contabile 
rezultate din contabilitatea managerială 

 
 
 

Da 
 
 

Da 
 

Da 
 
 

Da 
 

 
 
 

Nu 
 
 

Nu 
 

Nu 
 
 

Nu 

H3: Percepţia managerilor cu privire la 
utilitatea informaţiilor contabile este în 

corelație cu formularea de către aceștia a unor 

obiective clare ale contabilităţii manageriale. 

Da Da 

H4: Percepţia managerilor asupra 
utilităţii informaţiei contabile este în strânsă 
corelaţie cu scopul pentru care aceasta este 
utilizată. 

Da Nu 

H5: Scopurile pentru care managerii 
utilizează metodele de calculaţie a costurilor 
influenţează percepţia lor asupra imaginii 
oferite de implementarea unui sistem 
informaţional al costurilor. 

Da Nu 
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H6: Între caracteristicile calitative ale 
informaţiei furnizate de contabilitatea 
managerială şi frecvenţa cu care se efectuează 
calculaţia costurilor se poate identifica o 
legătură. 

Nu Nu 

H7. Frecvenţa utilizării informaţiei 
contabile în activitatea entităţilor din industria 
ospitalităţii este în strânsă legătură cu 
relevanţa şi credibilitatea informaţiilor 
furnizate de contabilitatea managerială . 

Da Nu 

H8: Percepţia managerilor asupra 
importanţei şi utilităţii informaţiilor furnizate 
de contabilitatea managerială influenţează 
deschiderea acestora spre implementarea unui 
sistem informaţional al contabilităţii 
manageriale. 

Da Da 

H9. Prioritatea acordată de manageri 
formulării strategiilor pe termen mediu si lung 
este în strânsă corelaţie cu viziunea acestora 
în privinţa utilităţii si importanţei informaţiei 
contabile. 

Da Nu 

H10: Percepţia managerilor în privinţa 
fundamentării deciziilor manageriale pe 
informaţii privind costurile este în strânsă 
corelaţie cu viziunea acestora în privinţa 
utilităţii si importanţei informaţiilor furnizate 
de contabilitatea managerială (sau de 
gestiune). 

Da Da 

H11: Purtătorul de cost utilizat pentru 
calculaţia şi analiza rentabilităţii într-o 
entitate din industria ospitalităţii este în 
strânsă corelaţie cu metoda de calculaţie 
utilizată. 

Da Da 

H12: Percepţia managerilor asupra 
performanţei unei entităţi din industria 
ospitalităţii influenţează măsurile luate pentru 
creşterea gradului de ocupare. 

 
 
 

Da 

 
 
 

Nu 
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H12a - Corelaţie între răspunsurile la 
întrebarea  III13 a, b, cu III12 toate variantele 

H12b - Corelaţie între răspunsurile la 
întrebarea  III13 c, d cu III 12 c, e  

 
Da 

 
Da 

H13: Gradul de ocupare a capacităţilor 
disponibile şi cererea pentru pachetele şi 
serviciile turistice oferite influenţează modul 
de fixare a preţurilor de către manageri 
folosind informaţiile furnizate de 
contabilitatea de gestiune. 

Da Nu 

H14: Percepţia managerilor asupra 
performanţei unei entităţi din industria 
ospitalităţii influenţează opţiunea lor pentru 
menţinerea anumitor pachete turistice şi 
deschiderea lor pentru particularizarea 
acestora. 

H13a - Corelaţie între răspunsurile la 
întrebarea III13a,b cu III15a, III16, III17 

H13b - Corelaţie între răspunsurile la 
întrebarea III13c,d cu III15b 

 
 
 

Da 
 

Da 

 
 
 

Nu 
 

Nu 

H15: Percepţia managerilor asupra 
performanţei unei entităţi din industria 
ospitalităţii este în strânsă corelaţie cu 
prioritatea acordată pentru reducerea şi 
optimizarea costurilor. 

Da Nu 

H16. Profesia şi experienţa 
profesională a managerilor influenţează 
percepţia acestora asupra utilităţii tabloului de 
bord. 

Da Nu 

H17: Tipologia informaţiilor cuprinse 
în tabloul de bord al unei entităţi din industria 
ospitalităţii influenţează modul de fixare a 
preţurilor pentru produsele, serviciile sau 
pachetele turistice oferite. 

H17a - Corelaţie între răspunsurile la 
întrebarea III19aef cu III10a 

H17b - Corelaţie între răspunsurile la 

 
 
 

Da 
Da 

 
 
 

Nu 
Da 
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întrebarea III19b cu III10e 

 
 
CAPITOLUL 5. VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR 
FINANCIAR CONTABILE ÎN INDUSTRIA 
OSPITALITĂŢII 
 În acest capitol ne-am propus şi am atins următoarele 
obiective: o trecere în revistă a stadiului actual al cunoaşterii; 
realizarea unui studiu empiric privind calculaţia costurilor pe 
baza metodei de tip parţial – Direct Costing şi analiza Cost 
Volum Profit la o entitate economică din industria ospitalităţii 
bihorene; realizarea diagnosticului financiar la entitatea 
respectivă pentru perioada 2007-2012; realizarea şi adaptarea 
tabloului de bord la nevoile informaţionale ale echipei 
manageriale de la Complexul Hotelier Wellness & Spa Perla, 
având în vedere şi particularităţile industriei ospitalităţii.  
 Recenzia literaturii de specialitate care abordează 
diverse subiecte pe topicul calculaţiei costurilor şi contabilităţii 
de gestiune din perspectiva industriei ospitalităţii şi turismului 
relevă faptul că în literatura străină aceste aspecte prezintă 
interes pentru diverşi cercetători. Aspectele analizate sunt 
multiple precum: rolul contabilităţii financiare şi al 
contabilităţii manageriale (Zubac, 2012), problematica 
managementului strategic în hoteluri (Collier & Gregory 1995), 
structura sistemului de contabilitate a costurilor (Brignall şi alţi 
1991, Brignall, 1997), importanţa planificării şi a practicii 
bugetare în acest sector precum şi importanţa determinării 
abaterilor (Jones, 2008, Cruz, 2007, Pavlatos şi Paggios, 2008), 
utilizarea informaţiilor furnizate de contabilitatea de gestiune 
pentru luarea deciziilor (Downie, 1997, Lima Santos şi alţii 
2010), legăturile dintre contabilitatea managerială şi 
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managementul corporativ (Mongiello & Harris, 2006), 
practicile de stabilire a preţurilor şi relaţia cu contabilitatea 
costurilor (Pellinen, 2003), etc.  
 În privinţa studiului empiric acesta a fost realizat la o 
entitate economică din industria ospitalităţii bihorene, entitate 
economică din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii care 
deţine Complexul Hotelier Wellness & Spa Perla.  
 Pentru prezentarea sistemului informaţional al 
costurilor în industria ospitalităţii prin Metoda Direct Costing 
şi analiza Cost Volum Profit am ales 3 pachete turistice de top 
oferite de Complexul Hotelier Wellness & Spa Perla, pachete 
pentru care am aplicat calculaţia costurilor prin metoda Direct 
Costing varianta simplificată şi analiza Cost Volum Profit 
pentru lunile iunie, iulie şi august în anii 2010, 2011şi 2012. 
De ce am ales metoda Direct Costing şi analiza CVP? Am 
pornit de la ipoteza că la nivelul entităţilor din industria 
ospitalităţii nu există o preocupare pentru implementarea unei 
metode de calculaţie a costurilor, ipoteză care ne-a fost 
confirmată de studiul empiric privind percepţia managerilor din 
acest sector în privinţa informaţiei contabile, cu precădere a 
informaţiei furnizate de contabilitatea managerială (studiu 
empiric prezentat în capitolul 4). 
 În opinia noastră metoda Direct Costing oferă 
managerilor cele mai optime informaţii pentru fundamentarea 
procesului decizional. Metoda este uşor de asimilat şi 
implementat şi de către managerii care nu au un grad ridicat de 
cunoştinţe în domeniul contabilităţii de gestiune.      
 Pentru valorificarea informaţiilor furnizate de sistemul 
informaţional contabil am realizat un diagnostic financiar la 
Complexul Hotelier Wellness & Spa Perla pe o perioadă de 6 
ani, pornind de la anul 2007, anul înfiinţării entităţii economice 
care administrează acest complex, până în anul 2012 inclusiv. 
De asemenea am realizat şi adaptat un tablou de bord la 
necesităţile informaţionale ale echipei manageriale, prezentând 
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pe lângă informaţii contabile şi anumiţi indicatori specifici 
industriei ospitalităţii: GOPPAR (profit operaţional brut per 
cameră), ADR (rata medie zilnică per cameră), RevPAR 
(venitul per cameră disponibilă), TRevPAR (venit total per 
cameră disponibilă), RevPAM (Venit per metru pătrat 
disponibil), rata de ocupare a hotelurilor, gradul de ocupare al 
camerelor, durata medie de cazare în hotel. Pe lângă indicatorii 
cunoscuţi ca fiind cei comuni mai sunt şi alţii care permit 
aprecierea performanţei unei entităţi din industria ospitalităţii: 
numărul de oaspeţi, oaspeţi per angajat, numărul camerelor de 
tratament, utilizarea camerelor de tratament(%), venit potenţial 
nerealizat, camere cu probleme de întreţinere(%), cheltuieli de 
exploatare per oaspete, rata de conversie a vizitelor în 
rezervări(%), rezervări on line(%), camere ocupate prin 
mijloace de rezervări, rezervări anulate(%), costul mediu al 
curăţeniei pe cameră, etc. 
 
CONCLUZIILE CERCETĂRILOR EFECTUATE, LIMITE 
ŞI PERSPECTIVE VIITOARE DE CERCETARE 

Încercând să surprindem într-un mod succint, dar totuşi 
elocvent concluziile care se desprind ca urmare a efortului 
depus în elaborarea acestei lucrări ne propunem o structurare a 
rezultatelor astfel:  

I. Rezultate ce decurg în urma cercetării teoretice a 
temei complexe care se înscrie într-o arie 
interdisciplinară (capitolele 1- 3 şi parţial capitolul 
5); Rezultate ce decurg în urma studiilor empirice 
realizate (capitolul 4 şi parţial capitolul 5); 

II. Contribuţii proprii în cadrul cercetărilor întreprinse 
în domeniul contabilităţii în industria ospitalităţii, 
cu accent pus pe latura contabilităţii manageriale; 

III. Prezentarea limitelor cercetării şi surprinderea 
perspectivelor pentru cercetările noastre viitoare. 
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I. La momentul actual considerăm că sistemul 
informaţional contabil în industria ospitalităţii din România are 
două feţe, una luminată (contabilitatea financiară) şi una 
întunecată (contabilitatea managerială). Am identificat o 
posibilă modalitate de „luminare” a feţei întunecate prin 
adoptarea sistemului USALI, sistem care propune în primul 
rând o unitate în privinţa termenilor utilizaţi în acest sector, sau 
a înţelesului acestora, dar şi o modalitate unitară de prezentare 
a informaţiilor în situaţiile financiare, ceea ce ar putea face mai 
accesibil calculul unor indicatori specifici industriei ospitalităţii 
(GOOPAR, RevPAR, RevPAM, ADR, etc.), şi implicit ar 
deveni un ajutor de nădejde în procesul managerial.  

Ne bazăm în afirmaţia aceasta pe faptul că în literatura 
autohtonă nu există studii pe topicul contabilităţii manageriale 
în industria ospitalităţii, dar şi pe constatările proprii desprinse 
în urma unui studiu empiric în rândul managerilor entităţilor 
din acest sector.  
 Etapa finală, considerată de noi şi cea mai  importantă, 
a activităţii de cercetare ştiinţifică este cea în care, pornind de 
la constatările teoretice asupra problematicii abordate, am 
recurs la realizarea unei cercetări empirice cu scopul 
identificării situaţiei în teren, şi a aplicabilităţii practice a 
contabilităţii manageriale şi sistemului informaţional al 
costurilor.  
 Astfel cercetarea noastră empirică are două 
componente, care se succed una alteia: 

 Identificarea percepţiei managerilor din 
industria ospitalităţii româneşti în privinţa informaţiei 
contabile, cu precădere a celei furnizate de 
contabilitatea managerială, precum şi a practicile 
manageriale existente în acest sector, practici care 
decurg din percepţia asupra contabilităţii manageriale; 
 Realizarea unui demers motivaţional pentru 
organizarea contabilităţii de gestiune şi implementarea 
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unui sistem informaţional al calculaţiei costurilor, 
demers realizat în cadrul unei entităţi economice din 
categoria celor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară 
activitatea în industria ospitalităţii. 
II. Contribuţii proprii în cadrul cercetărilor 

întreprinse în domeniul contabilităţii manageriale în 
industria ospitalităţii 

Elaborarea oricărei lucrări de cercetare cu caracter 
ştiinţific este motivată de dorinţa ca un asemenea proces să 
contribuie cu valoare adăugată la cunoaşterea ştiinţifică a 
tematicii supuse cercetării.   

Vom prezenta în continuare principalele noastre 
contribuţii în domeniul abordat: 
 Realizarea unei priviri retrospective în paralel a 

conceptelor ospitalitate – turism; 
 Realizarea unui cercetări în privinţa celei mai 

importante componente am industriei ospitalităţii – 
turismul - şi a evoluţiei celor mai importanţi indicatori 
ai turismului receptor şi ai turismului emiţător pentru 
România; 

 Realizarea unei abordări a celor două feţe ale 
contabilităţii din România şi a situaţiei de fapt în 
industria ospitalităţii şi prezentarea unei posibile 
particularizări a conturilor de gestiune pentru 
organizarea contabilităţii de gestiune în industria 
ospitalităţii;   

 Realizarea primei cercetări empirice în spaţiul autohton 
pentru a examina percepţia managerilor din industria 
ospitalităţii asupra informaţiei contabile, dar şi în 
privinţa practicilor manageriale existente în acest 
sector, practici care din punctul nostru de vedere ar 
trebui să pornească de la informaţia contabilă. Pentru 
realizarea acestui demers am recurs la elaborarea unui 
chestionar cu 38 de întrebări închise şi semiînchise; 
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 Realizarea unui studiu empiric în cadrul unei entităţi 
care activează în industria ospitalităţii, unde pornind de 
la calculul costurilor pentru 3 pachete turistice din 
lunile estivale a anilor 2010, 2011, 2012 şi realizarea 
analizei CVP, dar şi pe baza diagnosticului financiar am 
realizat un tablou de bord adaptat la specificul 
entităţilor din acest sector, tablou care a fost prezentat 
echipei manageriale în dorinţa noastră de a-i 
conştientiza de importanţa existenţei sistemului 
informaţional al calculaţiei costurilor şi a utilizării 
informaţiei furnizate de contabilitatea de gestiune în 
procesul managerial. De asemenea pornind de la 
prevederile USALI am inclus în  tabloul de bord 
calcului celor mai comuni indicatori care reflectă 
performanţa în sectorul de cazare;    
Avem convingerea că acest drum neexplorat în spaţiul 

românesc e încă presărat cu numeroase surprize pentru cei 
dornici să-l străbată.  De asemenea suntem conştienţi de faptul 
că, deşi nu am mai existat cercetări în spaţiul autohton în 
privinţa percepţiei managerilor din industria ospitalităţii asupra 
utilităţii informaţiei contabile în procesul de management, 
drumul nostru nu este neapărat cel mai bun, este însă un drum 
diferit. Deşi suntem departe de a ne considera deschizători de 
drumuri considerăm că am reuşit să turnăm puţin din temelia 
demersului de consolidare a domeniului contabilităţii, cu 
precădere a celei manageriale, în industria ospitalităţii din 
România. 

III. Limite şi perspective ale cercetării   
 Ca orice demers ştiinţific, pe lângă contribuţiile aduse 
cercetărilor în domeniu, există o serie de limite, limite legate de 
formă sau de natură organizatorică care pot să afecteze într-o 
anumită măsură sau deloc rezultatele obţinute.   

Limitele identificate de noi în privinţa prezentei lucrări 
sunt: 
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 Existenţa unor dificultăţi lingvistice întâmpinate la 
traducerea unor expresii din literatura internaţională, 
ceea ce a putut influenţa pe alocuri semnificaţia  lor; 

 Limitarea populaţiei avută în vedere doar la nivelul 
judeţului Bihor, aspect care nu poate fi considerat 
reprezentativ pentru extinderea rezultatelor noastre la 
nivel naţional; 

 Formularea şi numărul mare de întrebări din chestionar, 
ceea ce ar fi putut influenţa într-o oarecare măsura 
atenţia şi obiectivitatea managerilor intervievaţi. 
Considerăm că acesta este şi motivul pentru care, deşi 
mulţi manageri au afirmat că preferă varianta 
electronică de completare a chestionarelor, rata de 
răspuns pentru aceasta variantă a fost foarte mică. 

 Domeniul care nu a fost încă exploatat impune multiple 
aspecte importante care nu au fost cuprinse în 
chestionar datorită numărului şi aşa mare de întrebări. 
În privinţa perspectivelor avute în vedere pentru 

cercetările viitoare, acestea sunt legate de limitele menţionate 
anterior, dar şi de dorinţa de a explora un domeniu atât de vast 
al organizării contabilităţii în industria ospitalităţii din 
România. Astfel perspectivele luate în calcul pentru adâncirea 
cercetărilor în acest domeniu sunt: 
 Lărgirea eşantionului de manageri pentru industria 

ospitalităţii la nivel naţional; 
 Realizarea unui studiu empiric pe eşantionul structurilor 

de cazare care fac parte din lanţuri hoteliere 
internaţionale; 

 Extinderea studiului empiric realizat în privinţa 
percepţiei managerilor din industria ospitalităţii în 
privinţa informaţiei furnizate de contabilitate pentru a le 
conecta cu cercetările realizate la nivel internaţional; 

 Analiza tuturor aspectelor relevante în  privinţa 
organizării contabilităţii în acest sector, aspecte care nu 
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au fost analizate (cunoaşterea şi stadiul implementării 
USALI în România); 

 Continuarea demersului motivaţional în rândul 
managerilor privind importanţa implementării 
sistemului informaţional al costurilor şi organizării 
contabilităţii şi controlului de gestiune în entităţile din 
industria ospitalităţii.   
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