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Abstract: 

Conducerea tiin ific  în întreprinderea modern  este o conducere 

previzional , bazat  pe un program, în care deciziile sunt fundamentate tiin ific. 

Receptarea în timp util a informa iilor de c tre organele de conducere pentru a 

putea ac iona „din mers” trebuie s  constituie o premis  pentru orice 

întreprindere. Orice informa ie care nu serve te la timp se perimeaz , î i pierde 

valoarea de întrebuin are, iar conducerea poate fi lipsit  de un element 

indispensabil pentru atingerea obiectivelor sale. 

Pentru dezvoltarea laturii previzionale a contabilit ii de gestiune i pentru  

furnizarea cu operativitate de informa ii referitoare la costurile de produc ie, se 

impune promovarea unei metode de calcula ie bazat  pe costuri prestabilite. 

Scopul prezentei lucr ri îl constituie identificarea limitelor sistemului clasic de 

contabilitate de gestiune, precum i necesitatea perfec ion rii calcula iei costurilor 

prin aplicarea metodei standard cost, în varianta standard cost unic, în scopul 

cre terii valorii informa iilor furnizate managementului întreprinderilor. Ap rut  

în S.U.A. la începutul secolului al XX-lea sub denumirea de „sistemul costurilor 

estimative”, metoda asigur  informa iilor cu privire la costurile de produc ie un 

caracter previzional i func ional. 

Prin aplicarea metodei standard cost unic se înl tur  neajunsurile actualelor 

metode de calcula ie a costurilor, date fiind avantajele pe care le ofer  din punctul 

de vedere al operativit ii informa iilor furnizate cu privire la abaterile ivite în 

procesul de produc ie i al simplific rii lucr rilor de calcula ie a costurilor. Cu 

ajutorul standardelor, costurile devin parte integrant  a sistemului de indicatori, 

pe baza c ruia este organizat  i condus  activitatea întreprinderii. Urm rirea 

operativ  a abaterilor pe fiecare articol de calcula i i pe cauze, la nivelul fiec rui 

sector de activitate, se realizeaz  cu ajutorul unor situa ii de eviden  a abaterilor. 

Se poate efectua astfel un control operativ asupra eficien ei cheltuielilor de 

produc ie i asupra cauzelor care au condus la abaterile respective, putându-se lua 

decizii de reducere a costurilor de produc ie. 

Cuvinte cheie: cost standard, abateri, operativitate, previziune 
Clasificare JEL: M410 
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Introducere 

In practica si teoria calculatiei costurilor se pune tot mai des intrebarea daca 
metodele actuale de contabilitate de gestiune pot fi folosite cu succes pentru a 
motiva activitatea si comportamentul firmelor pe pia  si pentru a face afacerea 
profitabila. In momentul de fata marea majoritate a intreprinderilor din Romania 
calculeaza pentru produsele obtinute costul complet dupa metodele de tip plan 
efectiv lasate drept mostenire de la sistemul centralizat de planificare si impuse de 
regimul comunist incepand cu anul 1951, respectiv metoda globala, metoda pe 
comenzi si metoda pe faze. Si dupa 1990 aceste metode continua sa se aplice, chiar 
daca nu mai raspund astazi necesitatilor manageriale contemporane, ele prezentand 
o serie de neajunsuri care influenteaza calitatea informatiilor cu privire la costul pe 
produs, responsabilitatile si controlul operativ al costurilor de productie. 

 

1. Limitele actualului sistem de calcula ie a costurilor 

Metodele clasice sunt orientate spre trecut, oferind informatii referitoare la 
perioadele anterioare de gestiune, f r  a se da o mare aten ie previziunilor. Costul 
complet efectiv al produselor este obtinut cu intarziere, dupa ce intreg procesul de 
productie s-a finalizat si s-au centralizat toate cheltuielile legate de desfasurarea 
acestuia (la 20-25 zile dupa incheierea perioadei de gestiune), imprimandu-se un 
pronuntat caracter istoric informatiilor furnizate, fapt ce face posibila utilizarea 
acestora doar pentru viitor. Caracterul istoric al informa iilor furnizate de aceste 
metode face ca reglarea procesului de produc ie s  nu poate fi f cut  operativ în 
desf urarea lui, i ca atare, rolul lor în fundamentarea deciziilor pe termen scurt 
este foarte sc zut. Atunci când o decizie bazat  pe costuri trebuie luat  înaintea 
încheierii procesului de produc ie, este posibil ca informa iile oferite de metodele 
în cauz  s  nu fie oportune, devenind tardive. În practica economic  îns , tocmai 
aceste decizii sunt cele mai numeroase, de modul cum acestea sunt fundamentate 
depinde direct eficien a activit ii desf urate. Astfel, informa iile furnizate de 
aceste metode pot fi folosite în procesul de conducere pe termen lung, procesele de 
produc ie la care acestea se refer  fiind deja încheiate. 

Prin folosirea metodelor de calcula ie global , pe comenzi, pe faze, apar 
dificult i în aprecierea eficien ei economice, deoarece costurile complete efective 
sunt lipsite de comparabilitate datorit  modific rilor factorilor de influen  a 
costurilor, iar informa iile perioadelor trecute pot con ine ele însele elemente de 
ineficien  economic . De aceea, orice întreprindere ar trebui s  calculeze costuri 
pentru produc ia sa folosind metode previzionale, semnalând la timp cauzele care 
conduc la dep iri de costuri i dând posibilitatea lu rii de m suri corective. 

O alt  limit  a sistemului actual de contabilitate de gestiune este i faptul c  
nu ine seama de varia ia cheltuielilor fa  de modificarea volumului de activitate. 
Aceste metode, fiind orientate cu prec dere c tre calculul costului unitar integral, 
pun accentul în mod deosebit pe gruparea cheltuielilor de produc ie i desfacere în 
directe i indirecte, ceea ce nu permite o analiz  a acestora în raport de volumul 
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produc iei. Din punct de vedere economic îns , costurile sunt analizate în corela ie 
cu volumul produc iei, ceea ce impune folosirea în calcula ia acestora a grup rii 
cheltuielilor de produc ie i desfacere în variabile i fixe. Lipsa clasific rii 
cheltuielilor în variabile i fixe st  la baza deciziilor eronate care se iau pe baza 
costurilor complete. 

Informa iile oferite de metodele clasice de calcula ie pierd din pertinen a lor 
datorit  ponderii tot mai mari a cheltuielilor indirecte în totalul cheltuielilor 
întreprinderii i a costului ridicat de colectare i tratare a informa iilor. De 
asemenea, durata de culegere i tratare a tuturor datelor privind costurile complete 
determin  ob inerea de informa ii care pierd din actualitatea pretins  de utilizator. 

i controlul cheltuielilor este foarte greu de realizat prin împ r irea în cheltuieli 
directe i indirecte. El poate fi facilitat dac  se realizeaz  delimitarea acestora în 
fixe i variabile. Aprecierea rentabilit ii produselor pe baza rela iei pre  – cost 
complet nu este relevant  în programarea structural  a produc iei i aceasta 
deoarece costurile complete nu sunt propor ionale cu volumul produc iei ob inute, 
ci numai o parte a acestora. Pentru o planificare corect  a programului de produc ie 
este necesar  diferen ierea cheltuielilor în fixe i variabile. 

Metodele de calcula ie men ionate, integrându-se în categoria metodelor pe 
purt tori, implic  în mod obligatoriu elaborarea a dou  rânduri de calcula ii privind 
determinarea costului de produc ie: antecalcula iile i calcula iile privind costurile 
efective. Emiterea anticipat  a unui rând de documente privind consumurile de 
materii prime, materiale directe, semifabricate proprii sau cump rate, manoper  
direct  etc., precum i deschiderea în postcalcul a fi elor i situa iilor analitice 
pentru urm rirea cheltuielilor de produc ie, presupune un volum mare de munc  
pentru asigurarea unui flux informa ional cât mai ra ional organizat.  

În cadrul metodei pe comenzi, în antecalcul se determin  costul unitar la 
nivel de produs, pe când în postcalcul la nivel de comand  i numai dup  
încheierea comenzii se determin  costul unitar i pe produs. Lipsa de unitate între 
obiectul de calcula ie din antecalcul i postcalcul reprezint  o alt  limit  major  a 
metodei pe comenzi i conduce la imposibilitatea urm ririi operative a modului de 
încadrare în previziunile de costuri. 

Toate aceste limite ale sistemului de contabilitate de gestiune i calcula ie a 
costurilor practicat în marea majoritate a întreprinderilor din ara noastr , pot fi 
eliminate treptat pe m sura cre terii interesului ac ionariatului i a celorlal i factori 
pentru informa ia furnizat  de contabilitatea de gestiune. Caren ele existente în 
tehnicile i metodele contabilit ii de gestiune trebuie s  declan eze dezvoltarea de 
noi tehnici sau perfec ionarea celor existente. 
 

2. Necesitatea perfec ion rii calcula iei costurilor 

Cre terea permanent  a eficien ei economice i cerin ele conducerii 
întreprinderilor, în condi iile economiei de pia , determin  necesitatea 
perfec ion rii metodelor de calcula ie a costurilor, astfel încât s  creasc  rolul 
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acestora în fundamentarea deciziilor curente i de perspectiv  cu privire la 
utilizarea ra ional  a mijloacelor de produc ie, perfec ionarea proceselor 
tehnologice etc. Prin aceasta se urm re te necesitatea cre terii operativit ii datelor 
furnizate managerilor, cre terea con inutului informa ional referitor la costuri din 
punct de vedere al determin rii unor indicatori de eficien  necesari conducerii 
tiin ifice a activit ii economice, perfec ionarea modului de repartizare a 

cheltuielilor indirecte prin utilizarea unor criterii adecvate etc.  
Operativitatea informa iilor reprezint  posibilitatea recept rii acestora în timp 

util de c tre conducere pentru a putea ac iona din mers în vederea rezolv rii 
eventualelor probleme. Orice informa ie care nu serve te la timp se perimeaz , î i 
pierde valoarea de întrebuin are i astfel consumul de munc  necesar ob inerii ei se 
irose te. În domeniul costurilor, operativitatea informa iilor este esen ial , întrucât 
dac  se cunosc costurile dup  ce produsul s-a fabricat, informa ia în cauz  nu are 
decât un caracter constatator i nu poate servi decât pentru realizarea unor 
eventuale prognoze de lung  perspectiv . Operativitatea trebuie s  mearg  pân  
acolo încât orice cheltuial  neeconomicoas  s  poat  fi depistat  chiar înainte de a 
se produce. Se poate generaliza astfel informarea i controlul preventiv asupra 
oric rei cheltuieli de produc ie. În acela i timp, calcula ia costurilor va c p ta un 
caracter previzional, care se impune ca o mare necesitate pentru rezolvarea 
problemelor referitoare la introducerea de noi procese tehnologice, la fabricarea 
unor produse noi etc. Operativitatea informa iilor devine astfel esen ial  pentru 
eficien a procesului de produc ie.  

Procesul de perfec ionare i diversificare a metodelor de calcula ie a 
costurilor trebuie s  plece de la aceste nevoi reale. Scopul principal al perfec ion rii 
i diversific rii metodelor de calcula ie a costurilor este de a le face mai operative 
i mai eficiente în furnizarea informa iilor necesare conducerii pentru luarea 

deciziilor. Acest lucru nu este posibil îns  f r  utilizarea unui sistem informatic 
bine pus la punct. Utilizarea sistemelor informatice folosind baze de date asigur  
utilizatorului informa ii caracterizate prin acurate e, oportunitate, valoare de 
cunoa tere ridicat  i structuralitate în func ie de nivelul decizional c ruia le sunt 
destinate i forme de prezentare relevante i accesibile. 
 

3. Metoda standard cost unic – direc ie de perfec ionare a contabilit ii 

de gestiune 
Pentru furnizarea cu operativitate de informa ii referitoare la costurile de 

produc ie i pentru dezvoltarea laturii previzionale a contabilit ii de gestiune i a 
calcula iei costurilor este necesar s  se promoveze o metod  de calcula ie bazat  pe 
costuri prestabilite. În acest sens, apreciez c  cel mai bine r spunde acestor cerin e 
metoda standard cost, în varianta standard cost unic. Contabilitatea de gestiune se 
va transforma astfel, dintr-o eviden  cu caracter istoric ce înregistreaz  i 
raporteaz  faptele trecute, într-un instrument modern de management. Adoptarea în 
munca de eviden  i calcula ie a costurilor a metodelor operative i previzionale 
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bazate pe cheltuieli prestabilite, creeaz  posibilit i de compara ii între efectiv i 
standard, de eviden iere i analiz  a cauzelor care au determinat eventualele abateri. 

Pornind de la complexitatea activit ii din multe întreprinderi, centrul de 
greutate al controlului rentabilit ii nu mai este produsul fabricat sau comanda, ci 
atelierul, sec ia, locul de munc  etc., iar cauzele nivelului costurilor efective ale 
produselor se identific  în cadrul sectoarelor de cheltuieli în care s-a desf urat 
activitatea întreprinderii pentru fabricarea produselor respective. Controlul 
costurilor se efectueaz  prin calculul i analiza pe întreprindere, pe sec ii, a 
abaterilor costurilor efective de la cele standard. Aceste abateri se calculeaz  la 
nivelul structurilor organizatorice, pe articole de calcula ie i pe cauze.  

Aplicarea metodei standard cost nu vizeaz  în primul rând precizia calculelor 
de stabilire a costului produselor, cu toate c  nici nu o neglijeaz , ci vizeaz  în 
special, cre terea rolului costurilor de produc ie în asigurarea îndeplinirii 
obiectivelor din buget, în dirijarea i buna func ionare a întreprinderii. Scopul 
principal al unei astfel de calcula ii este de furniza într-un mod operativ, econom, 
informa ii necesare pentru controlul activit ii întreprinderii. 

Aplicarea metodei standard cost r spunde concep iei conducerii într-o 
economie de pia  potrivit c reia obiectivele din buget au prioritate fa  de 
rezultatele efective, iar valoarea informa iei contabile, rolul ei sunt determinate de 
gradul de valorificare în procesul de luare a deciziilor pentru declan area m surilor 
corective în scopul cre terii eficien ei activit ii viitoare. 

Metoda prezint  avantajul ra ionaliz rii muncii de calcula ie întrucât se 
simplific  modul de calcul al costurilor, simplificare datorat  în parte rapidit ii 
efectu rii calculelor pe care o permite utilizarea costurilor prestabilite. Costurile 
unitare standard determinate cu anticipa ie, fiind elaborate în mod tiin ific, sunt 
considerate costuri reale de produc ie, nemaifiind necesar calculul costurilor 
efective ale produselor. Orice abatere de la ele se trece pe seama rezultatelor 
financiare ale întreprinderii, fiind considerate abateri de la realitate.  

Costurile standard constituie o bun  baz  pentru determinarea pre urilor de 
vânzare. Acest rol apare în întreprinderile cu gestiunea pe comenzi, unde existen a 
costurilor standard permite instituirea devizelor estimative care vor servi ca baz  
pentru fixarea pre ului de vânzare. În acela i fel, în caz de lansare a unui nou 
produs f r  echivalent existent pe pia , existen a costurilor standard i calculul 
prioritar al costului de fabrica ie standard al noului produs, pe baza consumului de 
materii prime, materiale consumabile i de mijloace de produc ie, vor servi ca 
referin  pentru fixarea pre ului de vânzare, inând cont de considera iile politicii de 
marketing. 

Obiectivul principal al metodei îl constituie preocuparea pentru cre terea 
responsabilit ilor în cadrul întreprinderilor. Costul standard este conceput pentru a 
orienta activitatea întreprinderii, el devine din ce în ce mai mult un mijloc de 
control al consumului de resurse sau input-uri ale sistemului de produc ie, 
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permi ând un calcul al abaterilor prin compararea consumurilor efective cu cele 
prestabilite. Metoda ofer  managerului informa ii despre fiecare cheltuial  în parte, 
despre locul i modul cum s-au consumat resursele materiale i de munc , despre 
nivelul lor standard, despre abateri, dând posibilitatea de a descoperi rapid cauzele 
generatoare de cheltuieli inutile ce trebuie înl turate în scopul maximiz rii 
profitului. 

Metoda poate fi folosit  astfel încât s  creeze incita iile conducerii pe linia 
reducerii costurilor i aceasta deoarece standardele pot fi definite ca termen de 
obiectiv de atins decât de norme de respectat. Utilizarea de standarde practice i nu 
ideale conduce la promovarea eficien ei i a economicit ii. Mai mult, standardele 
stau de multe ori la baza acord rii stimulentelor materiale. Standardele trebuie s  
aib  capacitatea de a mobiliza membrii organiza iei. Metoda costurilor standard 
este realizat  pentru a fi incitant , dar ea poate fi perceput  ca o surs  de opresiune 
i poate conduce uneori la dezvoltarea unor atitudini de rezisten  a salaria ilor 

c rora li se impun standardele. Atunci când conducerea întreprinderii se preocup  
de cre terea aspira iilor personalului (f când în a a fel încât salaria ii s  adere cel 
mai bine la obiectivele firmei, dezvoltând între ei un spirit de competi ie s n tos) 
se pot adopta standarde exigente, chiar ideale, care vor putea fi raportate la un 
orizont de timp relativ lung. 

Abaterile de la costurile standard pentru materii prime i materiale, precum i 
pentru manoper  se calculeaz  pe sec ii de produc ie, iar în cadrul acestora pe 
articole de calcula ie specifice metodei standard cost i pe cauze pe baza 
documentelor primare care reflect  valoarea lor efectiv  i nu pe cale contabil . 
Abaterile de la cheltuielile de regie standard se stabilesc la sfâr itul perioadei de 
gestiune, dup  recalcularea standardelor de cheltuieli i compararea lor cu 
cheltuielile efective.  

Un alt avantaj al metodei standard cost este i acela c , de i are la baz  
conceptul costurilor totale folosind clasificarea cheltuielilor de produc ie în directe 
i indirecte, ea folose te i clasificarea cheltuielilor de produc ie în fixe i variabile, 

ceea ce permite analiza costurilor în raport cu volumul produc iei i calculul unor 
indicatori necesari pentru adoptarea unor decizii fundamentate tiin ific.  

Conducerea pe baza unor m rimi prestabilite cum sunt costurile standard 
corespunde principiului metodei de conducere pe baz  de obiective i îi confer  
contabilit ii, în calitatea ei de furnizoare de informa ii utile deciziilor i m surilor 
corective, o importan  deosebit . În aceste condi ii, rolul contabilit ii de gestiune 
nu mai este doar de a determina costul produc iei, ci de a controla dac  acesta, 
determinat în prealabil, a fost respectat de responsabilii centrelor de costuri. Astfel 
se asigur  un control asupra costurilor de produc ie prin furnizarea informa iei 
zilnice sau la intervale foarte scurte de timp cu privire la abaterile de la costurile 
standard ce stau la baza fundament rii deciziilor care se iau în timpul desf ur rii 
proceselor economice. 



Internal Auditing & Risk Management     _________________      Anul VI, Nr.2(22), Iunie 2011 

 

71 

 
Pe lâng  aceste avantaje, metoda prezint  i limite de care este bine s  fim 

con tien i pentru a o pune în practic . Atunci când un standard este fixat, el 
serve te ca norm  de referin  sau obiectiv de atins pe o perioad  mai mult sau mai 
pu in lung . Când elaborarea standardelor presupune un efort mare, întreprinderea 
poate avea o tendin  natural  s  conserve standardele pentru o perioad  cât mai 
lung  posibil, ca s  evite costurile legate de redefinirea frecvent  a acestora. Când 
îns  condi iile reale de activitate se modific  de o manier  semnificativ  fa  de 
cele avute în vedere în momentul elabor rii standardelor, standardele pot pierde 
competen a lor de informare i implicit valoarea lor scade, iar varia iile care apar 
între real i standard nu mai pot fi folosite pentru fundamentarea deciziilor i 
exercitarea controlului de gestiune. Pe de alt  parte, dac  grija de a se adapta în 
permanen  la evolu iile întreprinderii i a atmosferei sale conduce la o revizie prea 
deas  a standardelor, atunci ele nu vor mai putea s  joace rolul în conducerea 
organiza iei. Pentru ca metoda standardelor s  aib  un sens, trebuie ca ele s  poat  
r mâne stabile pe o perioad  mai lung .  

Putem spune c  orice standard necesit  o revizuire. Con inutul divers al 
standardelor conduce la diferite termene de modificare. Costul standard curent, de 
obicei, se revizuie te în cazul când se schimb  pre urile, procesele tehnologice, 
specifica ia produselor, astfel încât standardele nu mai reprezint  etaloane reale de 
m surare, fiind dificil controlul activit ii curente. O alt  cauz  a modific rii 
standardelor curente este depistarea gre elilor la stabilirea acestora. Consider m c  
odat  pe an, de obicei înainte de întocmirea bugetelor pe anul urm tor, este necesar 
s  se efectueze revizuirea integral  a standardelor curente. Costul standard de baz  
se modific  numai când se schimb  radical tehnologia produc iei, capacitatea 
întreprinderii, sau atunci când standardele de baz  se dep rteaz  cu mult de la 
condi iile efective i î i pierd sensul. 

De multe ori, implementarea standardelor i a managementului prin excep ie 
poate conduce la focalizarea aten iei numai asupra abaterilor semnificative, 
pierzându-se astfel din vedere viziunea asupra întregului, cu repercusiuni asupra 
func ion rii întreprinderii. 

Metoda standard-cost nu este reglementat  de acte normative i nu dispune 
de o metodic  unic  privind stabilirea standardelor i întocmirea documentelor 
contabile. Totu i, un astfel de sistem satisface cerin ele întreprinz torului i 
serve te drept un instrument puternic pentru controlul consumurilor de produc ie. 
Pentru a fi eficace, costurile standard trebuie s  aib  un aspect dublu: trebuie s  fie 
mobilizatoare i acceptate de c tre cei care trebuie s  le ating . Ele vor fi cu atât 
mai mobilizatoare cu cât au fost construite cu participarea celor care sunt chema i 
s  le pun  în practic .  
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Concluzii  

Metoda standard-cost, în varianta standard cost unic, vine s  înlocuiasc  
opera iunea de colectare i înregistrare a datelor efective pentru compararea lor la 
sfâr itul perioadei de gestiune, ce se realizeaz  prin metodele de tip plan - efectiv, 
cu asigurarea unui caracter, investigator, analitic, operativ i previzional al 
informa iilor. Prin utilizarea acestei metode, contabilitatea de gestiune, ca parte 
integrant  a procesului de conducere, contribuie la cre terea valorii, determin  dac  
resursele sunt utilizate în mod eficace de c tre întreprindere, i dac  ele sunt 
creatoare de valoare pentru ac ionari, clien i i alte p r i interesante. 
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