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DEZVOLTĂRI ŞI APROFUNDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA DE 

GESTIUNE ŞI CALCULAŢIA COSTURILOR ÎN INDUSTRIA MINIERĂ 

ENERGETICĂ 

 

Cuvinte cheie: contabilitate de gestiune, calculaţia costurilor, metode de calculaţie a 

costurilor, cost ţintă, Activity - Based Costing, metoda de calculaţie target - costing, metoda 

ABC, Balance Scorecard, performanţă, indicatori economico-financiari, venituri, cheltuieli, 

industrie minieră energetică, constrângeri financiare, modelare optimală, gestiune economică, 

controlul costurilor, analiză SWOT, modele econometrice. 

 

1. Motivaţia, actualitatea şi interesul temei de cercetare 

 

Motivaţia alegerii temei a constat în dorinţa de identificare a unor modalităţi de 

eficientizare a activităţii entităţilor din industria minieră extractivă din România, care se 

confruntă cu o serie de probleme generate de lipsa investiţiilor, dar şi de lipsa de eficacitate şi 

eficienţă. Prin conceperea unui sistem care să vizeze integrarea obiectivelor organizaţionale cu 

activităţile şi costurile acestora am dorit să studiem impactul informaţiilor obţinute asupra 

eficientizării gestiunii costurilor, a alocării resurselor şi/sau a eficientizării proceselor. 

Din punct de vedere teoretic, lucrarea îşi doreşte să aducă un plus de cunoaştere în ceea 

ce priveşte definirea şi analiza metodelor şi tehnicilor contabilităţii de gestiune şi calculaţiei 

costurilor în industria minieră energetică din ţara noastră, demonstrând importanţa utilizării 

acestora şi punând bazele unui cadru general de abordare a acestei tematici.  

Din perspectivă aplicativă, rezultatele obţinute în urma efectuării cercetării au rolul de a 

oferi un răspuns clar întrebărilor legate de dimensionarea şi dinamica costurilor din industria 

extractivă minieră,  precum şi a acelora legate de evaluarea performanţei la nivel de sistem, în 

termeni de costuri. De asemenea, relevanţa temei abordate în prezenta lucrare se regăseşte în 

strânsă conexiune cu potenţiala contribuţie viitoare a acesteia la dezvoltarea stadiului cunoaşterii 

domeniului abordat. 

Pentru că orice domeniu de cercetare are nevoie să-şi stabilească propria dimensiune a 

progresului şi să-şi definească repere conceptuale proprii, motivaţia şi importanţa acestei 

cercetări se regăseşte între priorităţile cercetării economice, respectiv reevaluarea noţiunilor de 

contabilitate de gestiune, calculaţie a costurilor şi performanţă în industria minieră energetică, 

care nu reprezintă un univers static, ci este un mediu dinamic, al cărei obiectiv principal este 

adăugarea de valoare. 
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Subiectul prezentului demers este motivat, în primul rând, prin faptul că cercetarea 

metodelor contabilităţii de gestiune aplicabile în industria minieră energetică trebuie plasată în 

contextul economic contemporan, naţional şi internaţional iar în al doilea rând, prin nevoia 

impetuoasă de reînnoire şi perfecţionare a calculaţiei costurilor cu scopul de a reflecta cât mai 

realist rezultatele obţinute de industria minieră energetică, în strânsă dependenţă de cerinţele 

deţinătorilor de interese. 

Importanţa acestei cercetări ştiinţifice poate fi justificată cel puţin prin următoarele 

argumente: 

 contribuie la dezvoltarea stadiului cunoaşterii în domeniul contabilităţii de gestiune şi a 

calculaţiei costurilor, având implicaţii directe asupra managementului de performanţă la 

nivelul Complexului Energetic Oltenia, respectiv a carierei miniere Pinoasa;  

 contribuie la cunoaşterea etapelor care au marcat evoluţia conceptuală a contabilităţii de 

gestiune şi evaluării performanţei;  

 realizează prezentarea şi analiza detaliată a dimensiunilor, metodelor şi tehnicilor 

specifice contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor, punând accentul asupra 

metodei ABC, cu ajutorul căreia contabilii de gestiune din industria minieră energetică 

pot aprecia corect costurile pe care le implică activitatea de exploatare şi prelucrare 

specifică acestei industrii; 

 evidenţiază faptul că, în contextul economic şi financiar actual, în procesul de 

cuantificare a impactului generat de aplicarea metodei ABC, o importanţă deosebită o au 

procesele de planificare, bugetare şi previziune, menite să diminueze limitele procesului 

decizional şi a performanţei; 

 realizează o cercetare empirică care a condus la identificarea şi analiza cheltuielilor 

directe şi indirecte aferente proceselor din industria minieră energetică, precum şi la 

repartizarea cheltuielilor indirecte şi calcularea prin metoda ABC a costului de producţie 

al lignitului şi balastului în cazul carierei Pinoasa din cadrul Complexului Energetic 

Oltenia. Prin intermediul studiului empiric am încercat să ne oprim asupra uneia dintre 

priorităţile cercetării economice şi anume, găsirea acelor elemente care reflectă cel mai 

bine costurile reale, iar în final să construim modele econometrice de caracterizare a 

industriei miniere energetice din România.  

Datorită complexităţii şi implicaţiilor sociale pe care le generează sistemul mineritului 

din România, respectiv a motivaţiei expuse în paragrafele anterioare, considerăm că tema 

,,Dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor  în 
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industria minieră energetică”, este de mare actualitate, iar abordarea acesteia necesită 

experienţă practică, muncă de cercetare şi multă perseverenţă. 

 

2. Contextul cercetării  

 

Criza economică şi financiară ale cărei efecte încă îşi mai fac simţită prezenţa, 

accelerarea globalizării şi dezvoltarea rapidă tehnologică, fuziunea entităţilor sau parteneriatele 

pe care acestea le fac, creşterea exponenţială a economiei digitale sau suprimarea graniţelor 

entităţilor reprezintă numai o parte a cauzelor care au forţat transformarea contabilităţii de 

gestiune şi a calculaţiei costurilor în vederea adaptării conţinutului acesteia la cerinţele 

informaţionale ale entităţilor, aflate într-o continuă dinamică.  

 Dacă la momentul apariţiei contabilitatea de gestiune se referea strict la calcularea 

costului de producţie, pe măsura trecerii timpului i s-au adăugat noi valenţe informaţionale legate 

de identificarea modalităţilor de eficientizare a activităţilor, de reducere a costurilor sau de 

control bugetar. „Contabilitatea de gestiune a evoluat din punct de vedere istoric, pe măsura 

dezvoltării producţiei de mărfuri şi a economiei de piaţă – concurenţiale. În condiţiile în care 

piaţa era în exclusivitate a producătorului ca urmare a penuriei de bunuri cerute de consumatori, 

deci a subproducţiei, rolul contabilităţii de gestiune putea fi rezumat la calculul costurilor 

complete care să permită producătorului să-şi adapteze preţurile la procesul de mişcare a 

costurilor. Cu timpul, ca urmare a intensificării concurenţei, s-au produs modificări în poziţia pe 

piaţă, respectiv a puterii economice, de la producători la consumatori, precum şi datorită apariţiei 

unor noi modele de management, progresului tehnic etc., toate influenţând evoluţia sistemelor de 

contabilitate de gestiune, orientate spre previziunea nivelului şi structurii costurilor şi în special 

spre controlul operativ al acestora”
1
. 

 Tocmai din aceste considerente, şi contabilitatea de gestiune aplicabilă în industria 

minieră energetică a cunoscut o serie de dezvoltări şi aprofundări, toate acestea fiind similare 

celor din industria de manufacturare. În contextul acestei industrii, cheltuielile de producţie 

reprezintă costuri specifice ale produselor vandabile la scară comercială şi includ toate costurile 

legate de procesul de extracţie şi prelucrare. Problema fundamentală vizează însă tratarea 

distinctă a diferitelor metode ale contabilităţii de gestiune aplicabile în industria minieră 

energetică, care se referă la alegerea optimală a centrelor de cost, astfel încât acestea să poată fi 

                                                           
1
 Briciu C. Sorin (2006), Contabilitate managerială. Aspecte teoretice şi practice, Ed. Economică, Bucureşti, p.59-

60 
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utilizate în raportările externe. Există un număr mare de posibilităţi privind stabilirea centrelor de 

cost, însă acestea variază foarte mult ca dimensiune.  

Industria minieră energetică reprezintă unul din pilonii funcţionării economiilor naţionale 

şi a economiei mondiale în ansamblu. Principalul factor strategic în politicile globale economice 

şi în dezvoltarea economică este energia, preocupările actuale fiind centrate pe eficientizarea 

producerii, furnizării şi consumului energiei în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.  

Datorită incidentului de la Fukushima din anul 2011, a avut loc o diminuare cu 50% a 

programelor de dezvoltare de noi centrale nucleare până în anul 2035, iar principala consecinţă a 

acestei măsuri este scăderea cotei energiei atomice cu 90%. Este evident că în aceste condiţii 

asigurarea energiei trebuie făcută prin utilizarea rezervelor de cărbune sau prin intermediul 

folosirii energiilor regenerabile. Dacă pentru producerea de energie din surse regenerabile   

cercetările sunt încă într-un stadiu incipient fiind nevoie de investiţii foarte mari pentru atingerea 

profitabilităţii obţinerii acestora, în cazul obţinerii energiei prin utilizarea ”aurului negru” este 

nevoie doar de eficientizarea activităţilor în contextul existenţei întregii infrastructuri necesare 

extragerii cărbunelui.  

La nivelul anului 2011, rezervele de cărbune la nivel mondial erau de 900 miliarde tone, 

din care 470 miliarde tone cărbune superior (antracit şi huilă) şi 420 miliarde tone cărbune 

inferior (lignit şi cărbune brun). Potrivit estimărilor, raportul rezerve totale/producţie mondială 

existent la nivelul anului 2011 semnifică posibilitatea de a exploata aceste rezerve şi de a le 

folosi pentru asigurarea de energie pentru următorii 145 de ani, iar Europa se situează pe locul II 

în ceea ce priveşte volumul cărbunelui disponibil.  

Existenţa unui volum mare de rezerve disponibile de cărbune la nivel mondial şi 

european, ridică o serie de probleme legate de gestionarea eficace şi sustenabilă a acestor 

rezerve, cum ar fi: 

- Necesitatea planificării pe termen lung a modurilor de utilizare viitoare a cărbunelui 

pentru a putea fi folosit pe parcursul mai multor generaţii; 

- Atingerea eficienţei economice în termeni de profitabilitate a activităţilor extractive şi 

recuperare a capitalului investit de antreprenori în exploatările miniere; 

- Utilizarea unor cote din profit în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare-

dezvoltare în aria exploatărilor miniere. 

La nivelul Europei, România se clasează pe locul 7 în ceea ce priveşte producţia şi 

consumul lignitului. Având în vedere cantitatea de cărbune disponibilă, este evident că în 

deceniile următoare această resursă va constitui baza producerii de energie în Uniunea 

Europeană fiind un factor de limitare a dependenţei statelor membre de importul de energie 
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precum şi de diminuare a vulnerabilităţii faţă de criza energetică. Potrivit statisticilor, peste 90% 

din producţia de lignit şi 67 % din producţia de cărbune superior sunt folosite în Uniunea 

Europeană la producerea energiei electrice şi termice în termocentrale. 

Chiar dacă datorită volumului zăcămintelor minerale România are o tradiţie veche în 

exploatarea acestora, unităţile miniere existente au producţii mici şi medii, mineritul fiind 

practicat la scară redusă. De asemenea, datorită lipsei de investiţii în tehnologii moderne, 

efectele mineritului au consecinţe negative asupra mediului înconjurător, fiind nevoie atât de 

reutilarea minelor în vederea creşterii producţiei dar şi pentru încadrarea în standardele de mediu 

existente. 

Repoziţionarea importanţei industriei miniere energetice în producerea de energie precum 

şi rezervele semnificative de cărbune ale României au constituit primul factor care a influenţat 

alegerea ca temă a lucrării a problematicii perfecţionării contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei 

costurilor în această industrie. Ulterior, prin studierea activităţii extractive miniere a 

Complexului Energetic Oltenia S.A., am identificat cariera cu cel mai mare cost de producţie al 

lignitului (Cariera Pinoasa) şi am dorit ca prin aplicarea unor metode moderne de gestiune a 

costurilor să încercăm să găsim un răspuns întrebărilor legate de veridicitatea şi relevanţa acestui 

cost, precum şi de posibilitatea de a eficientiza activitatea acestei cariere în baza elaborării unor 

decizii raţionale bazate pe rezultatele aplicării metodelor moderne folosite. 

 

3. Poziţionarea epistemologică a cercetării  

 

Poziţionarea epistemologică a cercetării a vizat stabilirea: 

 problematicii; 

 ipotezelor; 

 metodelor de cercetare; 

 metodelor de validare a ipotezelor. 

Principala întrebare a cercetării a fost formulată astfel: Care sunt posibilităţile de 

implementare, dezvoltare şi aprofundare a metodei ABC în contabilitatea de gestiune şi 

calculaţia costurilor utilizată în industria minieră energetică din România? 

De aici au rezultat şi alte întrebări implicite: 

1. În ce măsură procesul de cuantificare a impactului generat de aplicarea metodei ABC 

în contextul activităţilor de planificare, bugetare şi previziune este menit să diminueze limitele 

procesului decizional şi a performanţei în industria minieră energetică? 
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2. Care sunt cheltuielile directe şi indirecte aferente proceselor din industria minieră 

energetică? 

3. Cum se poate eficientiza procesul de repartizare a cheltuielilor indirecte? 

4. Cum poate fi calculat costul de producţie al lignitului şi balastului prin metoda ABC în 

cazul carierei Pinoasa din cadrul Complexului Energetic Oltenia? 

5. Care sunt elementele care reflectă cel mai bine costurile reale specifice industriei 

miniere energetice din România, în contextul analizei detaliate a Carierei Pinoasa din structura 

Complexului Energetic Oltenia? 

Prin aspectele evidenţiate, prezenta teză de doctorat urmăreşte confirmarea faptului că, în 

prezent, entităţile economice implicate activ în industria minieră energetică trebuie să abordeze 

problematica costurilor într-o manieră specifică managementului performanţei, deoarece 

sustenabilitatea acestei activităţi se poate asigura numai prin statuarea responsabilităţii sociale şi 

a protecţiei mediului. 

 

4. Ipotezele cercetării  

 

 Ipotezele care au stat la baza cercetării au fost următoarele: 

I1. Stadiul cunoaşterii şi dezvoltările în domeniul contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei 

costurilor, cu implicaţii directe asupra managementului de performanţă, au determinat apariţia şi 

implementarea unor noi abordări ale calculaţiei costurilor; 

I2. Analiza dimensiunilor, metodelor şi tehnicilor specifice contabilităţii de gestiune şi 

calculaţiei costurilor evidenţiază faptul că noile abordări ale contabilităţii de gestiune şi 

calculaţiei costurilor corespund mai bine necesităţilor contabililor de gestiune din industria 

minieră energetică, care pot aprecia corect costurile pe care le implică activitatea de exploatare şi 

prelucrare specifică acestei industrii; 

I3. Identificarea celei mai potrivite metode de calculaţie a costurilor în industria minieră 

energetică reprezintă o îmbunătăţire a sistemului de cost în contextul activităţilor de planificare, 

bugetare şi previziune, menite să diminueze limitele procesului decizional şi a performanţei. 

Deoarece S. CEO S.A. foloseşte în calcularea costului unitar al lignitului metode 

tradiţionale ale contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor, am ajuns la concluzia că cea 

mai relevantă metodă de determinare a costului unitar al lignitului este metoda ABC. De 

asemenea, studiul de caz a demonstrat modul în care rezultatele metodei ABC pot fi utilizate în 

procesul decizional şi în implementarea unor strategii de creştere a profitabilităţii. O altă utilitate 
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a rezultatelor constă în oferirea unui exemplu managerilor societăţii privind modul în care 

această metodă poate fi implementată şi utilizată.  

 

5. Metodologia cercetării  

 

Metodologia cercetării implică o serie de metode şi tehnici adaptate obiectivelor anterior 

menţionate. Aşa cum am prezentat în paragrafele anterioare, structura generală a tezei a fost 

concepută pe două direcţii: 

I. studiul literaturii de specialitate şi reliefarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul 

abordat şi  

II. cercetarea propriu-zisă sau cercetarea aplicativă, care a pornit de la fundamentarea 

obiectivelor în baza concluziilor rezultate din analiza stadiului actual al cercetării coroborat cu 

analiza detaliată a modului în care entitatea studiată îşi organizează şi conduce contabilitatea de 

gestiune şi calculaţia costurilor.  

Pentru realizarea cercetării documentare au fost consultate peste 250 de materiale 

bibliografice, formate preponderent din cărţi, articole şi studii de specialitate publicate în 

literatura de specialitate românească şi internaţională, precum şi surse legislative sau surse 

disponibile pe site-uri web specializate.  

Cercetarea documentară a stat la baza cercetării aplicative realizate ulterior şi a oferit 

posibilitatea de analiză extrem de detaliată a rezultatelor teoretice existente şi/sau validarea 

setului de ipoteze stabilit. 

Metodologia generală a cercetării a fost bazată pe trei tipuri generale de cercetare şi 

anume: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă şi cercetarea empirică. Spre deosebire de 

cercetarea aplicativă, care urmăreşte identificarea unor soluţii care să poată permite explicarea 

unor modele teoretice aplicate, în cadrul cercetării fundamentale se urmăreşte modelarea 

teoretică a anumitor fenomene. Cele două tipuri principale de cercetare se află deci într-o relaţie 

de complementaritate. Al treilea tip de cercetare, cercetarea empirică, întregeşte sfera 

conceptuală a cercetării prin validarea statistică a ipotezelor formulate sau a rezultatelor obţinute 

prin aplicarea celorlalte tipuri de cercetare. 

În vederea validării rezultatelor obţinute în urma cercetării a fost folosit raţionamentul 

ştiinţific în baza căruia au fost generate noi idei conţinute în partea de concluzii ale cercetării. 

În ceea ce priveşte tipurile de raţionament ştiinţific folosite, acestea au fost raţionamentul 

inductiv şi raţionamentul deductiv. În vederea identificării ipotezelor cercetării, precum şi a 

selecţionării datelor necesare în efectuarea cercetării şi în validarea ipotezelor cercetării, a fost 
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aplicat raţionamentul deductiv. De asemenea, acelaşi tip de raţionament a fost folosit şi în 

identificarea gradului în care are loc validarea ipotezelor, validare bazată pe deducţia logică. 

Rezultatele noi obţinute din punct de vedere teoretic au fost generate utilizând 

raţionamentul inductiv, cu ajutorul căruia au fost selectate o serie de reguli care au stat la baza 

acestora. 

Dintr-o altă perspectivă, a clasificării metodelor de cercetare, în cadrul prezentei teze de 

doctorat au fost folosite atât metode calitative, cât şi metode cantitative. În ceea ce priveşte 

metodele cantitative, acestea au fost metode matematice, metode statistice şi metode 

econometrice. O parte semnificativă a studiului de caz a fost alocată testării econometrice a 

ipotezelor formulate, ceea ce conferă rezultatelor un plus de valoare. 

Reliefarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul contabilităţii de gestiune şi a 

calculaţiei costurilor a fost realizată prin metoda documentării ştiinţifice, care a presupus o etapă 

de informare privind sursele existente, culegerea datelor, studierea surselor identificate şi 

sintetizarea informaţiilor oferite de acestea, respectiv evaluarea rezultatelor sintetizate în vederea 

efectuării analizei critice a stadiului actual al cunoaşterii în domeniul abordat. Metodele folosite 

în această etapă au fost analiza de conţinut şi metoda comparativă. Realizarea cercetării empirice 

a fost bazată pe datele şi informaţiile oferite de S. Complexul Energetic Oltenia S.A. (S. C.E.O. 

S.A.), precum şi pe baza informaţiilor obţinute din discuţiile purtate cu personalul acestei 

entităţi. 

Demersul prezentei cercetări a utilizat în mod iterativ inducţia şi deducţia în cadrul 

observării fenomenelor studiate şi a elaborării concluziilor, analiza efectuată fiind făcută atât de 

la general la particular, cât şi  invers.  

Metodologia cercetării folosită în realizarea studiului empiric a fost bazată pe cercetarea 

cantitativă care a urmărit validarea ipotezei de cercetare formulate şi atingerea obiectivelor 

propuse în vederea demonstrării modului în care aplicarea metodei ABC poate conduce la 

creşterea performanţei prin utilizarea informaţiilor oferite de aceasta în procesul decizional.  

În vederea implementării metodei ABC au fost necesare date şi informaţii care au fost 

furnizate de diverse departamente ale S. C.E.O. S.A. Aplicarea metodei s-a făcut la nivelul 

anului 2013. Considerăm relevantă perioada de un an pentru validitatea rezultatelor, deoarece în 

acest fel se pot efectua comparaţii cu valorile bugetate de entitate. 

Ca şi metode de cercetare au fost folosite observaţia directă, discuţiile cu personalul, 

preluarea datelor din documente oficiale financiar-contabile în principal, dar şi din alte analize şi 

rapoarte manageriale şi modelarea matematică. 

 



11 

 

 

6. Structura generală a cercetării  

 

Delimitarea ariei de cercetare a fost generată de următorii factori:  

 tema centrală a lucrării şi anume dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea 

de gestiune şi calculaţia costurilor în industria minieră energetică;  

 necesitatea aplicării unei metode specifice contabilităţii de gestiune cu ajutorul 

căreia să se evalueze nivelul costurilor din industria analizată şi să se realizeze un 

model de caracterizare a acesteia. 

Aşadar, aria de cuprindere a cercetării a fost reprezentată de industria energetică din 

România, care a fost studiată din perspectiva modului în care se poate perfecţiona contabilitatea 

de gestiune şi calculaţia costurilor, pe exemplul unuia dintre cele mai mari complexe energetice 

şi anume Complexul Energetic Oltenia SA.  

Teza a fost structurată în patru capitole de cercetare şi un capitol de sinteză (concluzii 

generale şi perspective ale cercetării), în cadrul cărora am abordat atât aspecte istorice, cât şi 

evolutive privind industria minieră energetică, cât şi probleme de structură, eficacitate şi 

performanţă economică, respectiv dimensiunea şi impactul conversiei şi reconversiei acestei 

industrii de bază a economiei ţării noastre.  

Obiectivul principal al acestui demers ştiinţific a fost analiza posibilităţilor de 

implementare, dezvoltare şi aprofundare a metodei ABC în contabilitatea de gestiune şi 

calculaţia costurilor utilizată în industria minieră energetică din România. Acestui obiectiv 

principal se subscriu obiectivele secundare, pe care le vom prezenta în paragrafele următoare.   

Deoarece derularea cercetării este ghidată de un set de obiective menite să relaţioneze 

într-o manieră ştiinţifică problematica costurilor în industria minieră energetică, obiectivele 

secundare urmărite vizează: 

 O1: Analiza evolutivă a industriei miniere energetice din România pentru reliefarea 

importanţei şi efectelor unei gestionări eficiente a costurilor specifice asupra 

performanţei; 

 O2: Fundamentarea teoretică a rolului contabilităţii de gestiune în creşterea performanţei 

economico-financiare a entităţilor economice din industria minieră energetică;  

 O3: analiza detaliată şi fundamentarea teoretică a conţinutului metodei ABC şi a 

dezvoltărilor acesteia; 
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 O4: demonstrarea valenţelor practice ale metodei ABC, precum şi a metodelor 

econometrice de evaluare a intensităţii legăturii dintre costul de producţie şi variabile 

independente specifice. 

La rândul său, obiectivul secundar urmărit în cadrul studiului empiric este susţinut de o 

serie de obiective operaţionale: 

 O41: implementarea metodei ABC la nivelul unităţii miniere de carieră Pinoasa; 

 O42: analiza profitabilităţii activităţii extractive miniere din perspectiva rezultatelor 

metodei ABC; 

 O43: demonstrarea modului în care rezultatele metodei ABC pot fi utilizate în procesul 

decizional;  

 O44: oferirea unui ghid practic de implementare a metodei ABC şi de integrare a acesteia 

în sistemul contabilităţii de gestiune existent, util managerilor în înţelegerea utilităţii 

metodei; 

 O45: demonstrarea modului în care modelarea econometrică poate contribui la 

identificarea corelaţiilor existente între diverse categorii de costuri. 

Prezenta teză de doctorat urmăreşte confirmarea faptului că, în prezent, entităţile 

economice implicate activ în industria minieră energetică trebuie să abordeze problematica 

costurilor într-o manieră specifică managementului performanţei, deoarece sustenabilitatea 

acestei activităţi se poate asigura numai prin statuarea responsabilităţii sociale şi a protecţiei 

mediului. 

 

7. Conţinutul sintetic al cercetării  

 

Aşa cum am menţionat, teza a fost structurată în patru capitole de cercetare şi un capitol 

de sinteză (concluzii generale şi perspective ale cercetării), în cadrul cărora am abordat atât 

aspecte istorice, cât şi evolutive privind industria minieră energetică, cât şi probleme de 

structură, eficacitate şi performanţă economică, respectiv dimensiunea şi impactul conversiei şi 

reconversiei acestei industrii de bază a economiei ţării noastre.  

Capitolul 1: Poziţionarea epistemologică a cercetării în contextul manifestării factorilor 

de influenţă a evoluţiei industriei miniere energetice la nivel naţional şi internaţional 

Capitolul 2: Aspecte generale şi fundamentări teoretice privind rolul contabilităţii de 

gestiune în creşterea performanţei economico-financiare a entităţilor economice din industria 

minieră energetică 
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Capitolul 3: Abordări teoretice privind metodele de gestiune şi de calculaţie a costurilor 

bazate pe activităţi (Metoda ABC) 

Capitolul 4: Studiu empiric privind perfecţionarea contabilităţii de gestiune şi a 

calculaţiei costurilor în industria minieră energetică prin aplicarea Metodei ABC 

Capitolul 5: Concluzii generale. Perspectivele cercetării 

Primul capitol al demersului, „Poziţionarea epistemologică a cercetării în contextul 

manifestării factorilor de influenţă a evoluţiei industriei miniere energetice la nivel naţional şi 

internaţional”, abordează activităţile industriale sub aspectul evoluţiei, cronologiei şi 

caracteristicilor dezvoltării la nivel internaţional şi în ţara noastră.  

Unul din rolurile acestui capitol este de a poziţiona cercetarea din punct de vedere 

epistemologic, respectiv de a evidenţia faptul că importanţa industriei miniere extractive în 

producerea de energie atât la nivel naţional cât şi mondial a stat la baza formulării temei 

prezentei cercetări, a cărei arie de studiu se referă la dezvoltarea şi aprofundarea domeniului 

contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor în această industrie. Concentrarea unui număr 

foarte mare de exploatări miniere în zona Olteniei şi gestionarea acestora de către o singură 

entitate – Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., precum şi rezultatele foarte diferite 

obţinute de aceste cariere în ceea ce priveşte costul unitar al lignitului, ne-a determinat să alegem 

ca obiect de studiu cariera Pinoasa, care are cea mai mare valoare a costului unitar al lignitului. 

O explicaţie a acestei valori maxime înregistrate la cariera Pinoasa ar putea fi volumul 

foarte mic de lignit extras şi utilizarea metodelor tradiţionale de determinare a costului unitar dar 

şi un grad mare de ineficienţă a activităţii acestei cariere, datorat lipsei de informaţii relevante în 

elaborarea deciziilor privind diverse aspecte legate de eficientizarea activităţii. Din cadrul 

metodelor moderne ale contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor, ne-am oprit asupra 

metodei ABC şi a dezvoltărilor acesteia, considerând-o oportună pentru industria extractivă 

minieră, studierea modului în care această metodă poate fi aplicată precum şi studierea modului 

în care informaţiile furnizate de această metodă pot contribui la eficientizarea activităţii şi 

creşterea profitabilităţii prin parcurgerea unui proces decizional bazat pe informaţii relevante. 

De asemenea, este evidenţiat rolul industriei miniere în economiile naţionale, dar şi 

realităţile şi perspectivele acestui domeniu, aşa cum sunt trasate în contextul obiectivelor 

strategiei naţionale a sectorului minier. Priorităţile şi condiţionalităţile în procesul de 

implementare a măsurilor de conversie şi reconversie industrială, constrângeri financiare 

specifice industriei miniere energetice şi emergenţa contabilităţii de gestiune sunt doar câteva 

dintre problemele cheie care afectează industria minieră energetică din ţara noastră. 
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 Industria minieră poate avea un rol de succes în generarea indirectă de locuri de muncă 

în lanţul de aprovizionare. O astfel de activitate are efecte de multiplicare care pot fi adesea 

foarte importante. Unui angajat dintr-o companie minieră îi corespund de regulă trei sau patru 

angajaţi din alt sector economic. În regiunile sărace, unde mineritul este activitate dominantă, 

efectele angajării indirecte pot fi deosebit de importante. 

Din studiul literaturii de specialitate am dedus că nu există nici un grup de studiu 

economic – nici în cadrul Băncii Mondiale sau a Fondului Monetar Internaţional – care să 

surprindă sistematic rolul deosebit de important al extracţiei şi producţiei de minerit în 

economiile din fiecare ţară a lumii. 

O înţelegere mai profundă a diferitelor componente ale industriei miniere, prin prisma 

valorii producţiei, poate contribui la ilustrarea principalelor tipuri de beneficii pe care acest 

sector le poate genera, dar şi la identificarea modului în care aceste beneficii pot fi atrase, 

respectiv opţiunile de politici menite să asigure creşterea economică locală în contextul 

activităţilor de minerit. 

Al doilea capitol al demersului, „Aspecte generale şi fundamentări teoretice privind rolul 

contabilităţii de gestiune în creşterea performanţei economico-financiare a entităţilor economice 

din industria minieră energetică”, abordează performanţa din perspectivă financiară, economică, 

socială şi de mediu, făcând conexiunea directă cu problematica controlului costurilor ca element 

central al sistemului de gestionare a eficienţei şi eficacităţii. 

Cunoaşterea unor astfel de informaţii este necesară în procesul decizional şi în procesul 

de monitorizare al executării deciziilor. Tocmai de aceea, una dintre cele mai importante funcţii 

ale specialiştilor din domeniul contabilităţii de gestiune este colaborarea strânsă cu managerii în 

vederea pregătirii informaţiei corecte şi pertinente pentru luarea deciziilor manageriale 

generatoare de performanţă şi eficacitate.  

Din păcate, diferenţele culturale şi instituţionale între sistemele naţionale de contabilitate 

stau la baza diverselor practici, reducând comparabilitatea situaţiilor financiare între entităţi şi, 

prin urmare, performanţa financiară pentru investitori. Nu degeaba utilizatorii situaţiilor 

financiare - atât analişti, cât şi acţionari, creditori, manageri, autorităţile fiscale, economişti - 

preferă o bază de date contabilă - care măsoară valoarea, şi nu crearea de valoare. 

Performanţa nu este sinonimă cu rezultatul financiar al entităţilor pentru că măsura ei 

poate fi determinată prin comparaţii cu rezultatele înregistrate de alte entităţi sau prin raportare la 

obiectivele operaţionale propuse. Este însă cert că, măsura performanţei este corelată cu 

rentabilitatea, eficacitatea, eficienţa şi productivitatea, context în care nu este posibilă o analiză 

unidimensională a acesteia. La rândul său, rentabilitatea economică este determinată de eficienţă 
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şi eficacitate. Eficienţa are în vedere maximizarea rezultatelor şi minimizarea resurselor utilizate 

în cadrul activităţilor, însă se poate vorbi de eficienţă şi atunci când rezultatele sunt stabilite, iar 

atingerea lor necesită un minim de resurse sau o cantitate de resurse anterior stabilită.  

În privinţa performanţei sociale a unei entităţi economice, nu am putut identifica în 

literatura de specialitate consultată o definiţie clară şi specifică a acesteia, ci doar preocupări 

legate de diverse aspecte sociale: contribuţia la dezvoltarea comunităţii unde îşi desfăşoară 

activitatea, respectarea cerinţelor dezvoltării durabile etc. Se încearcă mai degrabă definirea 

responsabilităţii sociale a entităţii. Tocmai de aceea, suntem de părere că entităţile economice 

care se diferenţiază printr-o mai bună performanţă socială pot obţine o performanţă financiară 

sustenabilă. 

Performanţa de mediu reprezintă „rezultatele măsurabile ale sistemului de management 

de mediu, legate de controlul entităţii economice asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe 

politica, obiectivele generale şi obiectivele specifice de mediu ale acesteia.”
2
 Obţinerea de către 

o entitate economică a performanţei de mediu prezintă importanţă şi în contextul efectelor 

pozitive pe care aceasta le poate avea asupra rezultatelor financiare ale entităţii, respectiv faptul 

că o bună performanţă de mediu, exprimată prin diverse măsuri (de exemplu emisiile toxice) 

influenţează pozitiv ratele de rentabilitate financiară. 

Industrializarea şi ulterior globalizarea au indus ideea că informaţiile furnizate de 

contabilitatea financiară (rezultatul anual global) nu este suficient. În procesul decizional, în 

vederea ameliorării performanţelor entităţilor economice, a fost nevoie de  informaţii mult mai 

detaliate, care pot fi obţinute cu ajutorul contabilităţii de gestiune prin sprijinul oferit de sistemul 

de informaţii care ţine cont de specificitatea activităţii fiecărei unităţi economice.
3
 

Capitolul trei al demersului iniţiat, „Abordări teoretice privind metodele de gestiune şi de 

calculaţie a costurilor bazate pe activităţi (Metoda ABC)”, abordează din punct de vedere 

teoretic şi practic metoda costurilor bazate pe activităţi (ABC). Prin intermediul unei analize 

comparative a metodei ABC şi a metodelor tradiţionale de alocare a costurilor se evidenţiază 

influenţa factorilor externi şi interni asupra deciziei de adoptare a acestei metode.  

Metodologia implementării metodei ABC scoate în evidenţă faptul că aceasta oferă 

informaţii detaliate asupra mărimii valorii adăugate a activităţilor practicate de entităţi, a 

costurilor asociate acestor activităţi precum şi a inductorilor costurilor activităţilor. Astfel, 

managerii beneficiază de un instrument important de reducere a costurilor prin conceperea unor 

produse sau procese care să necesite un număr mai mic de resurse sau procese fiind astfel 

                                                           
2
 Ghid privind Armonizarea Legislativă de Mediu a Uniunii Europene, Document de lucru al Comisiei Europene, 

Bruxelles, ediţia aII-a, 1998 
3
 Doriath B., Goujet C. (2006), Comptabilité de gestion, Dunod, Paris, p. 5 
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asigurată creşterea eficienţei. Acelaşi rezultat cuantificat în creşterea eficienţei poate fi obţinut 

prin eliminarea acelor activităţi care nu oferă un plus de valoare clienţilor sau prin îmbunătăţirea 

coordonării proceselor aferente furnizorilor sau clienţilor. 

Datorită modului de alocare şi calculare a tuturor costurilor directe şi indirecte, metoda 

ABC este cea care posedă cea mai mare abilitate de evaluare a profitabilităţii produselor sau 

serviciilor în raport cu clienţii acestora. O dată identificate cheltuielile aferente fiecărui produs, 

profitabilitatea poate fi calculată prin diferenţa dintre preţul de vânzare şi valoarea acestora, ceea 

ce oferă o imagine clară asupra corelaţiilor existente între cheltuielile entităţii şi cele ale 

clienţilor sau asupra valorii adăugate oferite. Înţelegerea în profunzime a naturii costurilor oferă 

o bază reală de negociere a preţurilor care conduce şi la înţelegerea acestora de către clienţii 

entităţilor.  

Aplicarea metodei ABC trebuie privită ca un proces continuu care include atât analiza 

costurilor cât şi înlăturarea din structura acestora a activităţilor care nu contribuie la creşterea 

valorii adăugate şi care are ca rezultat atingerea unui nivel înalt de eficienţă operaţională a 

entităţilor
4
.  

Capitolul patru, „Studiu empiric privind perfecţionarea contabilităţii de gestiune şi a 

calculaţiei costurilor în industria minieră energetică prin aplicarea Metodei ABC”, încearcă să 

ofere un exemplu de metodologie de aplicare a metodei ABC pentru o carieră minieră, cu scopul 

de a identifica dacă rezultatele metodei ABC aduc un plus de valoare informaţiilor contabile 

privind relevanţa costurilor sau componenţa costului de producţie. 

Structura comparativă a costurilor calculate prin două metode – tradiţional şi ABC nu 

face decât să confirme alte rezultate ale studiilor efectuate în domeniul contabilităţii de gestiune 

şi a calculaţiei costurilor care au încercat să valideze ipoteza potrivit căreia metoda ABC permite 

o distribuire mai uniformă a costurilor aferente activităţilor. Se observă că diferenţele cele mai 

mari se produc în cazul cheltuielilor cu personalul şi în cazul altor cheltuieli de exploatare.  

În baza analizei rezultatelor obţinute prin efectuarea studiului de caz, considerăm 

oportună păstrarea actualului sistem de calculaţie a costurilor şi implementarea graduală a 

metodei ABC, la nivel departamental dacă este vorba de zona administrativă sau la nivel de 

puncte de exploatare miniere, în aşa fel încât să se evite întreruperea fluxului de informaţii 

relative la costuri până la momentul la care sistemul actual va fi total înlocuit de noul sistem. 

Datorită complexităţii activităţii entităţii analizate, implementarea cu succes a metodei 

ABC nu se poate face în absenţa implementării unui sistem de planificare a resurselor entităţii 

(ERP) care să permită integrarea tuturor departamentelor şi a funcţiilor existente în cadrul 

                                                           
4
 Ittner C. D. (1999), Activity-based costing concepts for quality improvement, European Management Journal, 

17(5), p. 492-500 
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entităţii într-un sistem informatic unic care să poată satisface necesităţile informaţionale ale 

tuturor departamentelor.  

În urma finalizării cercetării au rezultat două categorii de concluzii – concluzii rezultate 

în baza studiului teoretic şi concluzii aferente studiului empiric. Ambele categorii de concluzii 

sunt relaţionate cu direcţiile principale de cercetare şi anume, cercetarea conceptuală şi 

cercetarea estimativă. Cercetarea conceptuală a urmărit fundamentarea din punct teoretic a 

modalităţilor de perfecţionare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor folosind o 

abordare concentrică a noţiunilor şi teoriilor existente, de la general la particular. Cercetarea 

estimativă a avut la rândul ei două componente – pe de-o parte demonstrarea modalităţilor în 

care un sistem ABC poate fi construit şi implementat precum şi abordarea cantitativă 

econometrică a cuantificării legăturii existente între costul de producţie şi diverse variabile 

independente care îl pot influenţa.  

Privind generic atât metoda ABC cât şi dezvoltările acesteia (metoda ABM, ABB, ABP), 

putem considera că în primul rând aceste metode se referă la managementul schimbării 

organizaţionale şi la schimbarea comportamentului şi apoi la o tehnică de calculare a costurilor. 

De aceea, este important ca entităţile economice să se concentreze mai mult asupra modalităţilor 

de utilizare a informaţiilor oferite de cele două metode şi mai puţin asupra detaliilor privind 

modul de definire şi construire a sistemelor informaţionale specifice acestor metode. Un element 

esenţial pentru entităţile care adoptă aceste metode este obţinerea cât mai rapidă de informaţii 

(lucru posibil prin evitarea conceperii unui sistem informaţional foarte detaliat) deoarece 

invariabil, la începutul folosirii metodelor, fie că este vorba de angajaţi sau de manageri, aceştia 

experimentează un element de noutate care poate părea şocant într-o primă instanţă. De aceea, 

este foarte important ca echipa responsabilă cu conceperea şi implementarea metodelor să aibă în 

vedere impactul informaţiilor obţinute prin aplicarea metodelor asupra părţilor interesate. 

Produse sau serviciile despre care se credea că sunt profitabile, se pot dovedi a fi neprofitabile, 

activităţi sau departamente aparent eficiente anterior este posibil să se dovedească ineficiente, 

etc.  

Ultimii ani au fost marcaţi de o creştere vizibilă a înţelegerii faptului că metoda ABC 

oferă informaţii care pot fi integrate într-un număr foarte mare de aplicaţii şi decizii. De cele mai 

multe ori, informaţiile oferite de metoda ABC permit eficientizarea proceselor de producţie şi a 

celor decizionale existând frecvent situaţii în care acestea au permis elaborarea unor decizii care 

nu ar fi putut fi luate anterior. 

Metoda ABC nu face altceva decât să prelucreze datele existente în bilanţul contabil, 

reorganizându-le, pe activităţi şi procese dar, conservând valoarea totală a veniturilor şi a 
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cheltuielilor şi oferind o viziune diferită asupra acestora. Punctul cheie în înţelegerea metodei 

ABC este înţelegerea comportamentului costurilor şi a modului în care acestea variază în relaţie 

cu alţi factori. De asemenea, un element specific metodei care o deosebeşte de metodele 

tradiţionale de alocare a costurilor este faptul că permite descrierea activităţilor cu ajutorul unor 

convenţii gramaticale alcătuite dintr-un verb, un adjectiv şi un substantiv (de exemplu 

procesează reclamaţiile clienţilor). Acest fapt îi conferă o mare flexibilitate precum şi o foarte 

mare precizie în modificarea, eliminarea sau îmbunătăţirea activităţilor.  

Valoarea costului de producţie obţinut prin aplicarea metodei ABC este în toate studiile 

parcurse mai mică decât valoarea costului calculată prin aplicarea metodelor tradiţionale, 

deoarece acesta reflectă costurile reale distribuite într-o manieră mai raţională. 

De asemenea, metoda ABC permite evaluarea impactului pe care valoarea costurilor 

totale a activităţilor îl exercită asupra profitabilităţii, fiind uşor identificabile efectele activităţilor 

asupra produselor.  

În contextul studiului empiric putem concluziona că deşi informaţiile privind costul 

unitar al lignitului par atractive de 34,71 lei/tonă prin comparaţie cu costul unitar al lignitului 

determinat prin metode contabile tradiţionale de 84,87 lei/tonă – trebuie să ţinem cont de faptul 

că o parte a balastului este haldat, ceea ce înseamnă că este necesară determinarea unui 

coeficient de distribuire a costurilor totale ale balastului care se haldează şi care se adaugă 

costului total de producţie al lignitului. În baza informaţiilor oferite de personalul entităţii, 

cantitatea de balast comercializată este de aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că 70% din costul 

balastului trebuie imputat lignitului. 

În ipoteza valorificării a 30% din cantitatea de balast, costul unitar al cărbunelui calculat 

prin metoda ABC este de 67,77 lei tonă, cu 20% mai mic decât costul unitar al lignitului calculat 

prin folosirea metodelor tradiţionale de contabilitate de gestiune.  

O altă informaţie utilă ar fi aceea privind costul balastului, care este de 2,95 lei/tonă, 

informaţie importantă în situaţia în care se doreşte extinderea activităţii de comercializare a 

acestuia. 

Deoarece societatea produce doar două produse care pot fi valorificate este evident că 

cele două costuri de producţie vor fi corelate, creşterea volumului vânzării balastului (sinonimă 

cu scăderea cantităţii haldate) implicând scăderea costului de producţie al lignitului. O primă 

informaţie privind posibilitatea de eficientizare a activităţii din perspectiva creşterii veniturilor 

este deci creşterea volumelor de balast comercializate şi găsirea unor soluţii tehnologice pentru 

îndeplinirea condiţiilor impuse de agenţia de protecţie a mediului în ceea ce priveşte activitatea 

de haldare şi cea de conservare a mediului.  



19 

 

Deoarece lignitul este produsul principal obţinut din activitatea carierei Pinoasa, vom 

analiza în continuare diferenţele existente între informaţiile oferite de rezultatele metodei ABC şi 

rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor tradiţionale practicate de entitate.  

Structura comparativă a costurilor calculate la Cariera Pinoasa prin cele două metode – 

tradiţional şi ABC - nu face decât să confirme alte rezultate ale studiilor efectuate în domeniul 

contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor care au încercat să valideze ipoteza potrivit 

căreia metoda ABC permite o distribuire mai uniformă a costurilor aferente activităţilor. Se 

observă că diferenţele cele mai mari se produc în cazul cheltuielilor cu personalul şi în cazul 

altor cheltuieli de exploatare.  

O a doua parte a studiului de caz a urmărit analiza legăturii dintre costul de producţie şi 

un număr de variabile independente precum volumul producţiei de lignit, volumul balastului 

extras, valoarea investiţiilor, valoarea mijloacelor fixe sau cheltuielile salariale. În acest scop a 

fost folosită modelarea econometrică prin intermediul regresiei lineare simple. În urma testării 

unui număr de şase modele econometrice a fost demonstrată legătura directă dintre variabila 

dependentă şi variabilele independente alese, fapt care confirmă ipotezele anterior stabilite.  

Modelul prezentat în cadrul studiului empiric este viabil, ceea ce semnifică existenţa unei 

legături directe între variabila dependentă şi cea independentă. Se confirmă astfel şi econometric 

legătura directă şi corelaţia mare între toate variabilele independente (volumul producţiei, 

valoarea investiţiilor, salariile directe, cantitatea de balast extrasă sau valoarea utilajelor) şi 

variabila independentă, cost de producţie. 

În ultimul capitol, ,,Concluzii generale. Perspectivele cercetării”, am prezentat, în 

sinteză, concluziile cercetării, contribuţiile personale, limitele şi perspectivele cercetării. 

În vederea formulării de recomandări în vederea eficientizării activităţii entităţii studiate 

din perspectiva contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, am considerat relevantă 

menţionarea dificultăţilor care au existat în etapa de proiectare a implementării metodei ABC şi 

care se referă la modalitatea de definire a inductorilor de activităţi şi de costuri, determinarea 

volumului optim de date necesare, strângerea datelor, formularea obiectivelor pe termen lung sau 

motivarea personalului pentru a reduce rezistenţa la schimbare.  

În baza analizei rezultatelor obţinute prin efectuarea studiului de caz, considerăm 

oportună păstrarea actualului sistem de calculaţie a costurilor şi implementarea graduală a 

metodei ABC, la nivel departamental dacă este vorba de zona administrativă sau la nivel de 

puncte de exploatare minieră, în aşa fel încât să se evite întreruperea fluxului de informaţii 

relative la costuri până la momentul la care sistemul actual va fi total înlocuit de noul sistem. 
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Datorită complexităţii activităţii entităţii analizate, implementarea cu succes a metodei 

ABC nu se poate face în absenţa implementării unui sistem ERP care să permită integrarea 

tuturor departamentelor şi a funcţiilor existente în cadrul entităţii într-un sistem informatic unic 

care să poată satisface necesităţile informaţionale ale tuturor departamentelor.  

Modelul propus a avut un grad mediu de detaliere a datelor de intrare în sistemul metodei 

ABC, şi este posibil ca în viitor să fie nevoie de cantităţi diferite de informaţii sau de tipuri 

diferite de informaţii care să fie adăugate modelului iniţial. De aceea, este necesară revizuirea 

periodică a modului în care metoda a fost concepută şi updatarea continuă a necesarului de date 

şi informaţii. 

 

8. Concluzii, contribuţii personale, limite şi perspective ale cercetării  

 

În urma finalizării cercetării au rezultat două categorii de concluzii – concluzii rezultate 

în baza studiului teoretic şi concluzii aferente studiului empiric. Ambele categorii de concluzii 

sunt relaţionate cu direcţiile principale de cercetare şi anume, cercetarea conceptuală şi 

cercetarea estimativă. Cercetarea conceptuală a urmărit fundamentarea din punct teoretic a 

modalităţilor de perfecţionare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor folosind o 

abordare concentrică a noţiunilor şi teoriilor existente, de la general la particular. Cercetarea 

estimativă a avut la rândul ei două componente – pe de-o parte demonstrarea modalităţilor în 

care un sistem ABC poate fi construit şi implementat precum şi abordarea cantitativă 

econometrică a cuantificării legăturii existente între costul de producţie şi diverse variabile 

independente care îl pot influenţa.  

Privind generic atât metoda ABC cât şi dezvoltările acesteia (metoda ABM, ABB, ABP), 

putem considera că în primul rând aceste metode se referă la managementul schimbării 

organizaţionale şi la schimbarea comportamentului şi apoi la o tehnică de calculare a costurilor. 

De aceea este important ca entităţile economice să se concentreze mai mult asupra modalităţilor 

de utilizare a informaţiilor oferite de cele două metode şi mai puţin asupra detaliilor privind 

modul de definire şi construire a sistemelor informaţionale specifice acestor metode. Un element 

esenţial pentru entităţile care adoptă aceste metode este obţinerea cât mai rapidă de informaţii 

(lucru posibil prin evitarea conceperii unui sistem informaţional foarte detaliat) deoarece 

invariabil, la începutul folosirii metodelor, fie că este vorba de angajaţi sau de manageri, aceştia 

experimentează un element de noutate care poate părea şocant într-o primă instanţă. De aceea, 

este foarte important ca echipa responsabilă cu conceperea şi implementarea metodelor să aibă în 

vedere impactul informaţiilor obţinute prin aplicarea metodelor asupra părţilor interesate. 
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Produse sau servicii despre care se credea că sunt profitabile se pot dovedi a fi neprofitabile, 

activităţi sau departamente aparent eficiente anterior este posibil să se dovedească ineficiente etc.  

Ultimii ani au fost marcaţi de o creştere vizibilă a înţelegerii faptului că metoda ABC 

oferă informaţii care pot fi integrate într-un număr foarte mare de aplicaţii şi decizii. De cele mai 

multe ori, informaţiile oferite de metoda ABC permit eficientizarea proceselor de producţie şi a 

celor decizionale şi există frecvent situaţii în care, acestea au permis elaborarea unor decizii care 

nu ar fi putut fi luate anterior. 

Metoda ABC nu face altceva decât să prelucreze datele existente în bilanţul contabil, 

reorganizându-le pe activităţi şi procese dar, conservând valoarea totală a veniturilor şi a 

cheltuielilor şi oferind o viziune diferită asupra acestora. Punctul cheie în înţelegerea metodei 

ABC este înţelegerea comportamentului costurilor şi a modului în care acestea variază în relaţie 

cu alţi factori. De asemenea, un element specific metodei care o deosebeşte de metodele 

tradiţionale de alocare a costurilor este faptul că permite descrierea activităţilor cu ajutorul unor 

convenţii gramaticale alcătuite dintr-un verb, un adjectiv şi un substantiv (de exemplu 

procesează reclamaţiile clienţilor). Acest fapt îi conferă o mare flexibilitate precum şi o foarte 

mare precizie în modificarea, eliminarea sau îmbunătăţirea activităţilor.  

Apariţia metodei ABC a fost susţinută de creşterea problemelor generate de sistemele 

tradiţionale de calculaţie a costurilor, respectiv incompletitudinea informaţiilor oferite sau 

oferirea de informaţii distorsionate. Folosirea valorilor medii ca bază de alocare a costurilor este 

una din particularităţile metodei care o diferă de metodele tradiţionale, şi care îi permite 

aplicarea pe scară largă în cadrul entităţilor economice. Chiar dacă întregul nostru demers 

doreşte să reliefeze avantajele metodei ABC, nu trebuie totuşi să negăm faptul că alocările 

simpliste tradiţionale bazate pe volumul producţiei de exemplu pot oferi informaţii adecvate 

atunci când entitatea are puţine linii de producţie, când există canale de distribuţie, cerinţe ale 

clienţilor şi clienţi omogeni, când cheltuielile administrative, de distribuţie sau de vânzare sunt 

mici sau atunci când marja profitului este foarte mare. Din păcate, un număr tot mai mic de 

companii sunt în această situaţie ceea ce ne determină să afirmăm că metoda ABC nu trebuie 

privită ca o excentricitate sau un element de modernitate, ci ca o necesitate.  

Studiul empiric realizat în cadrul prezentei cercetări a încercat să ofere un exemplu de 

metodologie de aplicare a metodei ABC pentru o carieră minieră, cu scopul de a identifica dacă 

rezultatele metodei ABC aduc un plus de valoare informaţiilor contabile privind relevanţa 

costurilor sau componenţa costului de producţie.  
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Suntem de părere că aplicarea metodei ABC oferă o viziune nouă asupra structurii 

costului de producţie precum şi un plus de informaţii care pot contribuii la eficientizarea 

activităţii entităţii.  

Sistemele tradiţionale de determinare a costului de producţie se bazează pe alocarea 

directă a costurilor asupra produselor ceea ce creează o distorsiune a informaţiilor contabile, 

neexistând întotdeauna o legătură relevantă între comportamentul costului alocat şi valoarea 

bazei de repartizare folosită. De asemenea, pentru uşurinţa calculelor, de multe ori sunt folosite 

foarte puţine baze de repartizare. Metoda ABC aduce un element de noutate în sistemul de 

alocare al costurilor prin folosirea inductorilor de activitate şi a inductorilor de cost care permit o 

alocare mai relevantă din punct de vedere al reflectării particularităţilor procesului de producţie 

şi a activităţilor sale componente.  

Nu este un lucru nou faptul că punctul central al procesului de elaborare de decizii în aria 

contabilităţii (şi nu numai) este sistemul informaţional care trebuie să ofere informaţii de calitate, 

respectiv care să îndeplinească criteriile de relevanţă şi detaliu în ceea ce priveşte tipologia 

costurilor. Aria activităţilor care necesită elaborarea de decizii este foarte largă cuprinzând toate 

zonele activităţii unei entităţi, ca de exemplu identificarea modalităţilor care să permită o 

eficienţă mărită a proceselor, găsirea optimului ciclului de viaţă a produselor, identificarea 

modurilor de rentabilizare a activităţilor, îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii şi utilizatorii de 

informaţii contabile, analiza economico-financiară, motivarea angajaţilor etc. A fost demonstrat 

faptul că gestionarea performanţei nu poate fi făcută fără existenţa unor sisteme informaţionale 

care să ajute entităţile să îşi poată continua eficient şi eficace activitatea în condiţiile existenţei 

unei economii aflate într-o perpetuă transformare şi supusă unor categorii largi de riscuri.  

În acelaşi timp, o gestionare optimă a costurilor trebuie proiectată în aşa fel încât să fie 

perfect adaptată specificului entităţilor şi trebuie să pornească de la obiectivele organizaţionale 

strategice şi în acelaşi timp să vizeze specificitatea costurilor precum şi relaţiile şi dinamica 

legăturii dintre costuri şi alte mărimi economice.  

 Valoarea costului de producţie obţinut prin aplicarea metodei ABC este în toate studiile 

parcurse mai mică decât valoarea costului calculată prin aplicarea metodelor tradiţionale, 

deoarece acesta reflectă costurile reale distribuite într-o manieră mai raţională. 

De asemenea, metoda ABC permite evaluarea impactului pe care valoarea costurilor 

totale a activităţilor îl exercită asupra profitabilităţii, fiind uşor identificabile efectele activităţilor 

asupra produselor.  

În contextul studiului empiric putem concluziona că deşi informaţiile privind costul 

unitar al lignitului par atractive de 34,71 lei/tonă prin comparaţie cu costul unitar al lignitului 
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determinat prin metode contabile tradiţionale de 84,87 lei/tonă, trebuie să ţinem cont de faptul că 

o parte a balastului este haldat, ceea ce înseamnă că este necesară determinarea unui coeficient 

de distribuire a costurilor totale ale balastului care se haldează şi care, se adaugă costului total de 

producţie al lignitului. În baza informaţiilor oferite de personalul entităţii, cantitatea de balast 

comercializată este de aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că 70% din costul balastului trebuie 

imputat lignitului. 

În ipoteza valorificării a 30% din cantitatea de balast, costul unitar al cărbunelui calculat 

prin metoda ABC este de 67,77 lei tonă, cu 20% mai mic decât costul unitar al lignitului calculat 

prin folosirea metodelor tradiţionale de contabilitate de gestiune.  

O altă informaţie utilă ar fi cea privind costul balastului, care este de 2,95 lei/tonă, 

informaţie importantă în situaţia în care se doreşte extinderea activităţii de comercializare a 

acestuia. 

Deoarece societatea produce doar două produse care pot fi valorificate este evident că 

cele două costuri de producţie vor fi corelate, creşterea volumului vânzării balastului (sinonimă 

cu scăderea cantităţii haldate) implicând scăderea costului de producţie al lignitului. O primă 

informaţie privind posibilitatea de eficientizare a activităţii din perspectiva creşterii veniturilor 

este deci creşterea volumelor de balast comercializate şi găsirea unor soluţii tehnologice pentru 

îndeplinirea condiţiilor impuse de agenţia de protecţie a mediului în ceea ce priveşte activitatea 

de haldare şi cea de conservare a mediului.  

Deoarece lignitul este produsul principal obţinut din activitatea carierei Pinoasa, vom 

analiza în continuare diferenţele existente între informaţiile oferite de rezultatele metodei ABC şi 

rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor tradiţionale practicate de entitate.  

Structura comparativă a costurilor calculate la Cariera Pinoasa prin cele două metode – 

tradiţional şi ABC - nu face decât să confirme alte rezultate ale studiilor efectuate în domeniul 

contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor care au încercat să valideze ipoteza potrivit 

căreia metoda ABC permite o distribuire mai uniformă a costurilor aferente activităţilor. Se 

observă că diferenţele cele mai mari se produc în cazul cheltuielilor cu personalul şi în cazul 

altor cheltuieli de exploatare.  

Rezultatele studiului de caz se referă şi la importanţa factorilor de succes ai 

implementării acestei metode, dintre care menţionăm resursele financiare şi umane alocate, 

suportul managerial oferit sau definirea clară a legăturii dintre performanţă şi motivarea 

angajaţilor.  

O categorie importantă de informaţii generate de aplicarea metodei ABC este 

identificarea acelor activităţi care prezintă costuri scăzute sau costuri foarte mari. Astfel, 
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managerii posedă un instrument important în elaborarea deciziilor privind determinarea cauzei 

care a condus la respectivele valori ale costurilor şi care susţin existenţa sau lipsa eficienţei şi a 

eficacităţii. 

Informaţiile oferite de rezultatele metodei ABC pot fi folosite în multe zone care vizează 

creşterea eficienţei şi a profitabilităţii cum ar fi deciziile de externalizare a activităţilor, deciziile 

de diminuare a costurilor, deciziile de introducere a unui produs nou în fabricaţie sau de încetare 

a producţiei pentru acele produse nerentabile, deciziile legate de întocmirea bugetelor, deciziile 

legate de elemente ale managementului integrat etc. 

Considerăm că efectuarea comparaţiei între valoarea costului de producţie calculat prin 

două metode este relevantă pentru înţelegerea beneficiilor aplicării metodei ABC, cuantificate în 

plusul de informaţii oferit. Chiar dacă aplicarea metodei nu este facilă şi presupune un consum 

mare de resurse umane şi materiale, entităţile pot decide aplicarea ei numai la nivelul anumitor 

produse de exemplu sau departamente.  

Probabil că unul din cele mai importante beneficii aduse de metoda ABC este 

ameliorarea punctelor slabe ale sistemelor tradiţionale de determinare a costului de producţie, 

fiind un indicator de încredere privind actualitatea costurilor obţinute datorită concentrării pe 

comportamentul actual al costurilor.  

O a doua parte a studiului de caz a urmărit analiza legăturii dintre costul de producţie şi 

un număr de variabile independente precum volumul producţiei de lignit, volumul balastului 

extras, valoarea investiţiilor, valoarea mijloacelor fixe sau cheltuielile salariale. În acest scop a 

fost folosită modelarea econometrică prin intermediul regresiei lineare simple. În urma testării 

unui număr de şase modele econometrice a fost demonstrată legătura directă dintre variabila 

dependentă şi variabilele independente alese, fapt care confirmă ipotezele anterior stabilite.  

Modelul prezentat în cadrul studiului empiric este viabil, ceea ce semnifică existenţa unei 

legături directe între variabila dependentă şi cea independentă. Se confirmă astfel şi econometric 

legătura directă şi corelaţia mare între toate variabilele independente (volumul producţiei, 

valoarea investiţiilor, salariile directe, cantitatea de balast extrasă sau valoarea utilajelor) şi 

variabila independentă, cost de producţie. 

Considerăm că profunzimea şi gradul de detaliere a ambelor tipuri de cercetare – 

teoretică şi practică – conferă lucrării un caracter inovativ. Elementul de noutate aferent 

problematicii dezvoltărilor şi aprofundărilor contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor a 

constat în aplicarea efectivă a metodei ABC în cadrul unei entităţi aparţinând industriei miniere 

extractive care prezintă o specificitate aparte. De asemenea, lucrarea prezintă o abordare 

interdisciplinară atât tehnică cât şi economică a industriei vizate, fiind folosite şi instrumente 



25 

 

teoretice şi practice aparţinând matematicii, statisticii sau ştiinţei aflate la graniţa dintre acestea – 

econometria.  

Caracterul inovativ al prezentei cercetări este conferit de sintetizarea cadrului general al 

contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor care fundamentează necesitatea aplicării 

metodelor moderne de calculare a costurilor în industria minieră extractivă, precum şi în 

demonstrarea modalităţilor practice de concepere a unui sistem ABC de gestiune şi integrarea 

acestuia în sistemul de contabilitate de gestiune existent în cadrul entităţii obiect al studiului 

empiric. De asemenea, analiza econometrică efectuată este un exemplu de analiză a 

interdependenţei costurilor de producţie de diverse alte categorii de costuri, iar metodele 

matematice de analiză şi previziune a evoluţiei costurilor analizate oferă un instrument util 

economiştilor în încercarea de a diminua impactul potenţialelor riscuri care pot afecta industria 

minieră energetică.  

Aportul personal în cadrul acestei cercetări ştiinţifice poate fi justificat prin cel puţin 

următoarele argumente: 

 contribuie la dezvoltarea stadiului cunoaşterii în domeniul contabilităţii de gestiune şi a 

calculaţiei costurilor, având implicaţii directe asupra managementului de performanţă la 

nivelul Complexului Energetic Oltenia, respectiv a carierei miniere Pinoasa;  

 contribuie la cunoaşterea etapelor care au marcat evoluţia conceptuală a contabilităţii de 

gestiune şi evaluării performanţei;  

 realizează prezentarea şi analiza detaliată a dimensiunilor, metodelor şi tehnicilor 

specifice contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor, punând accentul asupra 

metodei ABC, cu ajutorul căreia contabilii de gestiune din industria minieră energetică 

pot aprecia corect costurile pe care le implică activitatea de exploatare şi prelucrare 

specifică acestei industrii; 

 evidenţiază faptul că, în contextul economic şi financiar actual, în procesul de 

cuantificare a impactului generat de aplicarea metodei ABC, o importanţă deosebită o au 

procesele de planificare, bugetare şi previziune, menite să diminueze limitele procesului 

decizional şi al performanţei; 

 realizează o cercetare empirică care a condus la identificarea şi analiza cheltuielilor 

directe şi indirecte aferente proceselor din industria minieră energetică, precum şi la 

repartizarea cheltuielilor indirecte şi calcularea prin metoda ABC a costului de producţie 

al lignitului şi balastului în cazul carierei Pinoasa din cadrul Complexului Energetic 

Oltenia. Prin intermediul studiului empiric am încercat să ne oprim asupra uneia dintre 

priorităţile cercetării economice şi anume găsirea acelor elemente care reflectă cel mai 
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bine costurile reale, iar în final să construim modele econometrice de caracterizare a 

industriei miniere energetice din România.  

De asemenea, a fost efectuată o analiză detaliată a industriei miniere extractive în 

România cu formularea unor direcţii viitoare de dezvoltare. În urma sintetizării rezultatelor celor 

mai importante din studiul teoretic şi a formulării concluziilor, a fost posibilă formularea 

obiectivelor şi a ipotezelor cercetării precum şi conturarea arhitecturii acesteia. 

În acest demers ştiinţific ne-am limitat la anumite probleme specifice. Lucrarea de faţă 

reprezintă însă un punct de iniţiere pentru cercetări viitoare, atenţia orientându-se spre aspecte 

netratate în prezenta lucrare, în vederea aprofundării cunoştinţelor în domeniu.  

Pornind de la cercetarea realizată, vom continua cercetarea empirică prin extinderea 

acesteia pe domenii de activitate şi, ulterior, vom demara realizarea unui studiu comparativ. De 

asemenea, ne propunem realizarea unei cercetări complexe privind aplicabilitatea metodei ABC 

în cadrul tuturor entităţilor economice care îşi desfăşoară activitatea în industria minieră 

energetică din România. 

Apariţia tehnologiilor integrate care permit oferirea informaţiilor generate prin aplicarea 

metodei ABC tuturor angajaţilor care operează un computer este unul din cei mai importanţi 

factori de succes în înţelegerea beneficiilor metodei ABC şi în procesul de învăţare 

organizaţională care va permite extinderea ariei de utilizare a informaţiilor oferite către cât mai 

multe departamente. De asemenea, tehnologiile informatice permit extinderea de la stadiul de 

proiect la stadiul de program. Astfel, una din principalele direcţii de cercetare ulterioară este 

modalitatea de dezvoltare a unui program informatic specific metodei, care să permită integrarea 

datelor din contabilitatea financiară şi a celor din activitatea de producţie rezultatul final fiind 

rapoarte standardizate, reprezentări grafice, simulări sau dezvoltarea de noi aplicaţii.  

Integrarea datelor rezultate din aplicarea metodei ABC în cadrul sistemelor informatice 

proprii trebuie să aibă loc pe trei nivele: financiar, operaţional şi tehnologic. De asemenea, 

cercetarea ulterioară trebuie să fie efectuată în cadrul unei echipe care să conţină şi 

informaticieni care pot asigura existenţa elementelor de bază ale sistemelor de BI (business 

intelligence), şi anume modelarea afacerii, colectarea, distribuirea şi stocarea datelor precum şi 

instrumentele de accesare multidimensională a informaţiilor (OLAP, cuburi n-dimensionale etc). 

O altă direcţie viitoare de cercetare este studierea modului în care ulterior implementării 

metodei ABC şi familiarizării personalului cu aceasta, este posibilă trecerea la o etapă ulterioară 

a contabilităţii manageriale în care să se implementeze metoda ABB şi ABP care au ca rezultat 

direct previzionarea costurilor precum şi metoda BS (Balance Scorecard) care vizează 

managementul strategic şi managementul transformării organizaţionale.  
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