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Abstract 

Schimb rile continue care apar în mediul industrial i economic, 
modernizarea tehnologiilor de fabricare, nevoia de a ob ine informa ii pertinente 
care s  faciliteze luarea deciziilor manageriale, au f cut absolut necesar  
regândirea sistemului de calculatie a costurilor. Atât metodele tradi ionale, cât i 
cele moderne utilizate în contabilitatea de gestiune pentru calculul costurilor se 
bazeaz  pe decuparea întreprinderii în centre de responsabilitate. Îns  la nivelul 
organiza iei se face sim it  interdependen a, astfel c  este imposibil  identificarea 
unui centru a c ror costuri i performan e sa nu fie condi ionate de alte centre de 
responsabilitate. Metoda A.B.C. reprezint  una din modalit ile de a produce un 
cost mai pertinent propunându- i s  repartizeze cheltuielile indirecte în func ie de 
baza de repartizare care prezint  rela ia de cauz -efect între activitate i produsul 
care consum  activitatea. Acest articol urm re te s  arate ce reprezint  centrele 
de cost, care este rolul acestora în cadrul centrelor de responsabilitate, care sunt 
efectele pozitive i limitele centrelor de cost, ce reprezint  i în ce const  metoda 
ABC - metoda moderna de evaluare a opera iunilor unui centru de cost, precum i 
care sunt avantajele i limitele acestei metode.  

 

Cuvinte cheie: centre de responsabilitate, centre de cost, metoda ABC, 
activitate, inductor de cost. 

Clasificare Jel: M41 Accounting 
 

Introducere 

O organiza ie care consum  mai multe resurse decât este necesar nu este 
eficace. Datorit  faptului c  unele organiza ii nu sunt orientate spre profit, uneori 
este mai util  perceperea lor drept centre de cost i nu drept centre de profit. 
Eficacitatea într-un centru de profit este m surat  prin compararea veniturilor 
ob inute cu cheltuielile. Eficacitatea într-un centru de cost este m surat  prin 
compararea performan elor realizate cu bugetul stabilit. O modalitate de a m sura 
eficacitatea costurilor o reprezint  eficien a – m rimea efectului/rezultatului 
ob inut raportat la o unitate de resurse folosite. O organiza ie poate s  fie eficient  
(de exemplu, s  înregistreze o productivitate înalt  a muncii), dar s  fie ineficace. 
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Dac  în activitatea pe care o desf oar  angaja ii urmeaz  o list  gre it  de 
priorit i, ei pot fi foarte eficien i muncind foarte mult, dar f r  s  ating  
obiectivele cu adev rat importante. 

Capacitatea unei organiza ii de a gestiona costurile depinde de eficienta si 
eficacitatea organiza ional  a acesteia. De cele mai multe ori nu stabilirea c ilor si 
mijloacelor de reducere a costurilor reprezint  solu ia ci mai degrab  optimizarea 
acestora începând cu etapa de proiectare si dezvoltare a produselor si terminând cu 
etapa de desfacere a acestora. Tocmai din aceste considerente suntem de p rere c  
managementul costurilor trebuie s  ocupe un loc primordial în cadrul fiec rei 
organiza ii, trebuie s  fie o component  de nelipsit al contabilit ii manageriale 
deoarece furnizeaz  conducerii informa ii cu un grad înalt de detaliere care vin în 
sprijinul planific rii, controlului si fundament rii deciziilor punând accent pe costul 
produselor, activit ilor sau proceselor din cadrul organiza iilor. 

 

1. Centrul de cost – component  a centrelor de responsabilitate 

Centrul de responsabilitate reprezint  un ansamblu de elemente dependente 
între ele, care formeaz  un tot organizat, având un grad mare de autonomie în 
utilizarea si optimizarea resurselor de care dispun (Rusu & Voicu, 2001, p15). 

Astfel, aceste centre se pot impar i în:  
Centre de responsabilitate par ial :  

- Centre de cost: veriga organizatoric  în care se ob in produse, servicii 
care genereaz  cheltuieli (costuri) cu ajutorul c rora se poate m sura 
eficien a i eficacitatea activit ii centrelor; 

- Centre de venituri: activitatea se apreciaz  valoric în func ie de 
veniturile realizate. 

Centre de responsabilitate global :  
- Centre de profit: veriga organizatoric  în care se poate calcula profit; 
- Centre de investi ii: veriga organizatoric  în care se poate eviden ia 

raportul/diferen a între veniturile ob inute din vânzarea produselor i 
investi iile f cute pentru toate resursele necesare fabric rii. 

Utilizarea acestor centre de responsabilitate are urm toarele roluri: 
- faciliteaz  controlul unor indicatori financiari de c tre speciali ti în 

bugete care nu este obligatoriu s  cunoasc  aspectele tehnologice; 
- permite identificarea contribu iei fiecarui centru de responsabilitate la 

realizarea profitului organiza iei.  
O alt  viziune privind clasificarea centrelor de responsabilitate o g sim la J. 

Margerin, în lucrarea sa “Gestiunea bugetar ” (citat de Badea, p.15): 
- centre de costuri; 
- centre de cheltuieli discre ionare; 
- centre de cifr  de afaceri; 
- centre de profit; 
- centre de rentabilitate. 
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Centrul de cost este f cut responsabil atât pentru costurile directe implicate 
de functionarea sa cât i pentru bugetele sau sarcinile de produc ie repartizate. 
Centrul de cost reprezint  cel mai mic segment sau arie de responsabilitate pentru 
care se însumeaz  costurile. Compartimentele de productie i service din 
întreprinderile prelucr toare sunt exemple clasice ale acestui tip de centru de 
responsabilitate. Fabrici întregi (sucursalele de produc ie ale unei companii 
multina ionale), sec ii i ateliere de produc ie pot fi, la rândul lor, considerate drept 
centre de cost, fiind alc tuite dintr-o mul ime de alte centre de cost mai mici. 

Autoritatea i responsabilitatea centrelor de cost trebuie s  fie clar delimitat  
si atribuit  unui ef de compartiment, adesea denumit ef de echip , conduc torii de 
întreprindere fiind denumi i manageri de întreprindere. Nu trebuie s  existe nici o 
alt  autoritate superioar  relativ la gestionarea elementelor de cost. 

Leslie Chadwick (1998, p.14) consider  c  centrele de cost pot fi împ r ite în 
costuri ale produselor, serviciilor, compartimentelor, sec iilor i func iilor. Centrul 
de cost poate fi un loc, o persoan  sau o func ie care efectueaz  anumite cheltuieli. 
Calcula ia costului pe centre de cost vizeaz  colectarea i acumularea fondurilor 
destinate fiec rui centru de cost în parte.  

Centrele de cost fac parte din structurile de baz  ale conturilor ale lui J.D. 
Edwards. Acesta poate indica locul în care tranzac iile vor avea un impact asupra 
organiza iei, de exemplu, într-un depozit sau într-un magazin. Este vorba despre cel 
mai sc zut nivel al organiza iei dumneavoastr , pentru care trebuie s  ine i 
contabilitatea prezentând un bilan  i contul de rezultat. Un centru de cost indic  
locul de execu ie (unde?) al unei tranzac ii în cadrul organiza iei.  

Centrele de cost prezint  urm toarele caracteristici: 
- sunt atribuite unei singure societ i; 
- corespund ultimului nivel organiza ional al societ ii dumneavoastr ; 
- constituie baza conturilor de rezultat (nivelul de urm rire al cheltuielilor i  
   veniturilor). 

 

2. Efecte pozitive i limite ale centrelor de cost 

Al turi de avantajele ce decurg din descentralizare, pe care sistemul 
centrelor de cost le preia într-o m sur  direct proportional  cu gradul de adâncire a 
acesteia pentru care se opteaz , consider m c  aplicarea sistemului centrelor de 
cost prezint  efecte positive specifice: 

- reducerea sau eliminarea costurilor „ascunse”, ce nu pot fi eviden iate în 
diverse documente; 

- transformarea contabilit ii într-un instrument de gestiune eficient; 
- cunoa terea în timp util a performan elor financiare ale întreprinderii ca 

întreg i a celor aferente fiec rei arii de responsabilitate delimitate în 
cadrul întreprinderii; 

- facilitarea adopt rii de decizii corective în cazul identific rii de abateri de 
la buget; 
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- încurajarea managerilor s  actioneze în interesul organizatiei ca întreg, prin 
m surarea performantelor lor în conformitate cu bugetul previzionat. 

Limite ale sistemului centrelor de cost:  
- utilizarea costurilor ca mijloc de comensurare a succesului este relativ greu 

de înteles pentru cei care sunt evalua i în acest mod. exist , astfel, riscul ca 
efii de echipe s  nu mai aib  încredere în func ionarea sistemului sau în 

juste ea acestuia (condi ii sine-qua-non de func ionare a centrelor de 
responsabilitate) i s  apar  conflicte între compartimentele 
interdependente. 

- costuri ce nu pot fi imputate ( i, desigur, controlate) la nivelurile inferioare 
ale structurii organizatorice, pot fi demotivante pentru managerii a c ror 
sarcin  este de a evalua performan a subordonatilor; 

- succesul implement rii unui astfel de sistem depinde de preocuparea i de 
puterea financiar  a organiza iei de a reduce cota de cheltuieli indirecte în 
favoarea cheltuielilor directe, prin investi ii efectuate în sisteme de 
m surare a consumurilor de utilit i pe unitatea de segmentare, precum i 
de m rirea timpului alocat pentru raport ri, proceduri i formulare mult 
mai detaliate etc. 
 

3. Metoda ABC - metoda modern  de evaluare a opera iunilor unui 

centru de cost 

Metoda ABC î i are originea în cercet rile efectuate în cadrul grupului 
General Electric la începutul anilor ’60, cercet rile care au pus în eviden  faptul c  
majoritatea costurilor indirecte î i au originea în decizii luate în aval de procesul de 
produc ie a produselor. În anul 1963, Peter Drucker atr gea aten ia asupra lipsei de 
pertinen  a demersului tradi ional de calcul al costului de produc ie. În anii ’80 
diferite cabinete de consultan  i marile întreprinderi industriale americane au 
definit versiunea actual  a metodei ABC. 

ABC este un sistem de contabilitate analitic , construit în jurul conceptului 
de activitate, fiind o alt  formul  de stabilire a unui cost complet (Ionascu, 2003, 
p.57). Conceptul de baz  al metodei ABC este cel de activitate, definit  ca un 
ansamblu de persoane, tehnologii, materii prime, metode care concur  la realizarea 
unui produs. Activitatea este un concept dinamic care se caracterizeaz  prin 
urm toarele tr s turi (Br escu & Jinga, 2002, p. 36): 

- durat ; 
- adaptare permanent ; 
- st ri multiple i evolutive; 
- schimburi „conversa ionale” (interactivitate, continuitate); 
- dialog de gestiune continuu etc. 
Liggett, Trevino i Lavelle sus ineau urm toarele: „Activit ile certe sunt 

implementate pentru Economie teoretic  i aplicat  fabrica ia produselor. Aceste 
activit i utilizeaz  resursele întreprinderii i de aceea determin  costuri. Produc ia 
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utilizeaz  activit i. Prin determinarea resurselor cantitative folosite pentru o 
activitate ( i a costurilor rezultate din aceasta) i ad ugarea direct  a costurilor de 
produc ie este posibil a se raporta activitatea utilizat  pentru executarea unei unit i 
de produs la nivelul întregii produc ii” (Liggetto et. al., 1992, p. 4) 

Potrivit metodei ABC, calcula ia costurilor presupune parcurgerea mai 
multor etape, i anume (Briciu & Burja, 2004, p. 199): 

1. identificarea activit ilor principale ale întreprinderii (manipularea 
materialelor, achizi ia, ambalarea, finisarea etc.); 

2. identificarea factorilor care determin  costurile unei activit i (inductori 
de cost); 

3. colectarea costurilor fiec rei activit i ce sunt în mod direct echivalentul 
centrelor de cost tradi ionale; 

4. repartizarea cheltuielilor indirecte pe produse în func ie de folosirea lor 
într-o activitate. 

 

Etapa 1: identificarea activit ilor principale ale întreprinderii. Identificarea 
activit ilor are la baz  modelul Harvat/Nayer, i cuprinde 4 faze: 

- formularea de ipoteze privind principalele procese, faz  care se bazeaz  pe 
structura produselor, structura întreprinderii, obiectivele întreprinderii; 

- analiza activit ilor pentru determinarea proceselor par iale; 
- alocarea capacit ilor i a costurilor prin planificarea în mod analitic a 

cheltuielilor necesare proceselor par iale i prin planificarea cheltuielilor 
locului de costuri pe baza datelor din exerci iul precedent sau pe baza 
bugetului; 

- concentrarea proceselor par iale i a proceselor principale. 
Cea mai mare precizie a calcula iei se presupune a fi realizat  prin stabilirea 

a patru niveluri generale de activit i, unde dintre aceste niveluri fiind la rândul lor 
divizate în centre de cheltuieli specifice: 

- Activit i la nivel de unitate care sunt realizate de fiecare dat  când o 
unitate este produs . Sunt acelea care apar ca un rezultat al volumului total 
de produc ie care trece printr-o întreprindere. 

- Activit i la nivel de lot care sunt realizate de fiecare dat  când un lot de 
bunuri sunt produse sau manevrate. Includ sarcini precum plasarea 
comenzilor de achizi ie, echipamente, transportul la clien i i recep iile 
pentru materiale. Costurile generate de activit ile la nivel de lot precum 
achizi ionarea sunt în func ie de num rul de comenzi înaintate i în func ie 
de m rimea acestor comenzi. 

- Activit i la nivel de produs care sunt cerute de realizarea fiec rui tip 
diferit de produs. Aceste activit i sunt realizate pentru a sus ine produc ia 
fiec rui tip diferit de produs, prin urmare, activit ile la nivel de produs vor 
fi legate doar de anumite produse i nu de altele. 
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- Activit i la nivel de întreprindere care doar se refer  la procesul general 
de fabrica ie al unei întreprinderi. Costurile la nivel de întreprindere se 
refer  la conducerea întreprinderii, asigur ri, taxe de proprietate i 
facilitate pentru angaja i. 

 

Etapa II: identificarea factorilor care determin  costurile unei activit i 
(inductori de cost). Inductorii de cost denumi i i “stimulatori de costuri” reprezint  
m rimile de referin  pentru repartizarea costurilor indirecte. Inductorii de cost 
reprezint  cauza varia iei consumurilor de resurse i serve te ca instrument de 
m sur  a volumului presta iilor furnizate. 

Inductorii de cost trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 
- s  fie u or de identificat i utilizat; 
- s  fie cauza varia iei consumurilor de resurse; 
- s  nu influen eze comportamentul personalului; 
- s  fie u or accesibili. 

 

Etapa III: colectarea costurilor fiec rei activit i ce sunt în mod direct 
echivalentul centrelor de cost tradi ionale. Toate activit ile pentru care s-au 
identificat aceia i inductori de cost se regrupeaz  într-un centru de regrupare. În 
acest fel se u ureaz  calculul costului renun ând la un tratament individual al 
fiec rei activit i. În acest moment se poate calcula costul unitar al inductorului 
cunoscând: 

- costul centrului de regrupare format din totalul costului activit ilor 
componente; 

- volumul total al inductorului. 
Cost unitar inductor = Cost centru regrupare/Volum total inductori 
 

Etapa IV: repartizarea cheltuielilor indirecte pe produse în func ie de 
folosirea lor într-o activitate. În aceast  etap  se calculeaz  costul de produc ie al 
diverselor componente ale produselor, costul de produc ie al produselor fabricate, 
costul complet al produselor vândute.  

Costul de produc ie va cuprinde cheltuielile directe i o doz  din cheltuielile 
centrelor de regrupare (indirecte). În general costul de produc ie se calculeaz  pe 
trei componente: 

- cost func ie de volum de produc ie care se refer  la consumul de materii 
prime, manopera direct , ore func ionare utilaje; 

- cost lot cauzat de organizarea produc iei care se refer  la cost comenzi de 
fabrica ie, cost control calitate etc.; 

- cost piesa sau subansamble datorat existen ei ca atare i care se refer  la 
dosarul tehnic, proiectare, reproiectare, stocare de informatii etc. 
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Calculul costului de produc ie al produselor fabricate reune te elementele: 
- costul pieselor i subansamblelor; 
- costul altor materii prime; 
- manopera direct ; 
- costul func ion rii utilajelor; 
- costul activit ilor consumate de produsele fabricate. 

 

Costul activit ii consummate se determin  dup  rela ia: 
Cost activitate consumat  = Cost unitar inductor x Volum inductori 

utiliza i la fabricarea unui produs 
 

Calculul costului complet al produselor vândute presupune suplimentarea 
costului de produc ie cu o parte din costul de administra ie i desfacere, parte 
stabilit  prin intermediul inductorilor de cost specifici acestor activit i. 

Se poate pune acum problema identific rii avantajelor i limitelor aplic rii 
metodei ABC. Utilizând moduri de repartizare mai pu in arbitrare, costul calculat 
prin metoda ABC va fi mai pertinent, dar nu va fi exact, pentru c  scopul 
modelului este determinarea originilor costului, aducerea la zi a factorilor 
declan atori ai consumului de resurse. Avantajele utiliz rii metodei ABC (Cucui et. 
al. 2003, p.51-52) pot fi considerate urmatoarele: 

- distinc ia productiv/neproductiv dispare. Re inem o viziune unitar  a 
întreprinderii: „productivitatea sa nu se împarte, ea rezult  din conjunctura 
eforturilor unora sau altora”; 

- metoda ABC u ureaz  în elegerea metodelor de munc  i a cauzelor care 
determin  apari ia costurilor în întreprindere pân  la vânzarea produsului; 

- no iunea de „activitatea”, care reprezint  coordonata esen ial  a metodei, 
permite fundamentarea mai riguroas  a deciziilor în dinamismul activit ii 
întreprinderii i o mai bun  în elegere a mecanismului de creare a  valorii; 

- o bun  parte din cheltuielile indirecte vizavi de produse sunt directe în 
raport cu activit ile. De aceea, gestiunea activit ilor asigur  un pilotaj 
mai eficient al întreprinderii; 

- prin demersul s u, metoda ABC asigur  o mai bun  diagnosticare a 
cauzelor varia iei costurilor i a performan elor întreprinderii; 

- no iunea de activitate este compatibil  cu demersul calit ii totale prin 
faptul c  permite evaluarea costurilor non calit ii; 

- abordarea bazat  pe „activit i” permite corelarea calculului costurilor cu 
analiza strategic . Conceptul de activitate este un concept esen ial în 
analiza portofoliului de produse al unei întreprinderi i în pozi ionarea ei  
strategic .     

Dar ca si orice alt  metoda si metoda ABC are si limite. Printre principalele 
critici aduse metodei am putea mentiona  

- greutatea identific rii activit tilor care produc valoare si a inductorilor de 
cost; 



Internal Auditing & Risk Management     _________________      Anul V, Nr.3(19), Septembrie 2010 

 

 54

- repartizarea cheltuielilor pe activit i este subiectiv  deoarece este dificil 
de separat pe fiecare activitate timpul de lucru al unei persoane care 
desf oar  mai multe activit i, adesea administrative; 

- metoda r mâne dificil de aplicat când unele întreprinderi au probleme cu 
identificarea costurilor ascunse, când altele afirm  interesul pentru 
indicatorii fizici, iar majoritatea utilizeaz  doar indicatorii financiari; 

- metoda ABC necesit  o perioad  destul de lung  de asimilare, înainte de 
utilizarea generalizat  în cadrul unei organiza ii. 

Cu toate aceste limite enumerate, metoda ABC reprezint  o metod  de 
calcula ie a costurilor care realizeaz  o analiz  mai ampl  a cheltuielilor indirecte 
fa  de metodele tradi ionale de calcula ie a costurilor, fiind un instrument 
performant al managementului prin costuri, managementului performan ei, 
managementului pe activit i i al controlului de gestiune. 

 

Concluzii  

Structurarea activit ii întreprinderii pe centre de responsabilitate a devenit o 
prioritate în satisfacerea cerin elor clien ilor i ob inerea unei activit i profitabile. 
Dac  în rile dezvoltate, managementul pe baza centrelor de responsabilitate este 
foarte r spândit, în România exist  o rezisten  fa  de acest mod de structurare a 
activit ii firmelor, datorit  în special mentalit ii unor conduc tori de firme. 
Intreprinderile sunt definite ca entit i producatoare de bilan uri. Dup  configurarea 
unei intreprinderi, trebuie create centre de cost i atribuite intreprinderilor. Centrele 
de cost reprezint  cel mai sc zut nivel al organiza iei dumneavoastr  pentru care 
trebuie s  se tina evidenta prezentand un bilan  i un cont de rezultat. Una dintre 
cele mai performante si utilizate  metode moderne de evaluare a operatiunilor unui 
centru de cost este metoda ABC.  

Metoda ABC consider  activit ile ca loc unde este studiat  legea de 
comportament a cheltuielilor în func ie de activit ile efectuate. Calculul costului 
produselor nu este decât un rezultat secundar a ceea ce este  primordial: costul 
activit ilor i costul produsului. Scopul principal al metodei ABC este de a oferi 
informa ii care s  faciliteze luarea deciziilor manageriale; de a analiza costurile 
produselor, serviciilor i proceselor; de a m sura costurile resurselor consumate 
pentru a cre te veniturile, productivitatea i eficien a în utilizarea acestor resurse. 
Prin urmare, metoda ABC ajut  întreprinderile s  ob in  informa ii mai bune 
despre procesele i activit ile lor pentru a contribui la îmbun t irea opera iunilor 
sale. Metoda ABC integreaz  toate informa iile necesare pentru desf urarea în 
bune condi ii optime a activit ii întreprinderii (distruge barierele care separ  
informa iile financiare de restul datelor). Ofer  avantaje competitive i 
îmbun t e te performan a întreprinderilor care folosesc aceast  metod . 
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