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Metoda standard-cost în varianta standard-cost unic,
direcþie de perfecþionare a contabilitãþii de gestiune ºi a calculaþiei

costurilor în industria de maºini ºi echipamente
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Abstract. The main purpose of improving and varying cost calculation methods in the machine build-
ing industry is to make them more operational and efficient in supplying the information necessary to the
management in taking its decisions. The present cost calculation methods used in the machine building
plants – global method and the method per orders – by which a historical cost is determined a posteriori
used in deducting and post factum justification of manufacturing expenses does not offer the manage-
ment the possibility to fully satisfy its need for information. We are talking about a change of conception
in applying certain systems, methods and work techniques, according to the needs of efficient administra-
tion of production and the plant seen as a whole. The standard-cost method best answers to the needs of
the effective management of the value side of the manufacturing process and raising economic efficiency.
We consider that, in the machine building industry, these objectives can be achieved by using the stan-
dard - sole cost alternative of the standard-cost method.

Key words: machine building industry standard - sole cost; standard-cost method; historical cost;
economic efficiency.

�

Metoda standard-cost face parte din categoria
metodelor de calculaþie previzionale ºi de urmãrire
operativã a procesului de producþie permiþând stabilirea
costurilor de producþie cu anticipaþie faþã de începerea
procesului de producþie ºi efectuarea controlului bugetar
al costurilor prin determinarea abaterilor costurilor efective
de la cele prestabilite, pe feluri de abateri ºi pe cauze,
concomitent cu desfãºurarea procesului de producþie. În
felul acesta, ea oferã avantaje incontestabile pe linia
studierii ºi analizei operative a eficienþei producþiei, putând
sã îndeplineascã astfel o funcþie importantã pentru
conducerea întreprinderii moderne, aceea de instrument
de investigaþie ºi de previziune ºi sã fie deci un mijloc
preþios în adoptarea deciziilor.

Potrivit conceptului acestei metode, costurile de
producþie unitare trebuie calculate cu anticipaþie, folosind
în acest scop mãrimi prestabilite. Concomitent cu
desfãºurarea procesului de producþie se organizeazã
urmãrirea operativã a cheltuielilor pe care le ocazioneazã
pentru ca, prin comparare cu costurile standard, sã se
stabileascã abaterile pe locuri de cheltuieli ºi pe cauze,
astfel încât sã se efectueze controlul bugetar al costurilor.

În concepþia originalã a metodei standard-cost nu trebuie
sã se mai calculeze costul efectiv, întrucât costul standard
este considerat cost ºtiinþific ºi, în acelaºi timp, real, motiv
pentru care orice abatere costurilor efective de la cele stan-
dard este consideratã ca o abatere de la normal ºi ca atare
trebuie trecuta direct pe seama rezultatelor financiare.
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Totuºi, nu este exclusã posibilitatea calculãrii costurilor
efective ale producþiei obþinute. Aceasta se face prin
adãugarea sau, dupã caz, scãderea, din costul standard a
abaterilor preluate din contabilitatea de gestiune care se
vor urmãri nu numai pe locuri de cheltuieli ºi pe cauze, ci
ºi pe produse. Modelul de calcul este urmãtorul:

Q
ACt

Cu s
e

±
=

în care:
Cu

e
 – reprezintã costul unitar efectiv;

Cts – costul total standard;
A – abaterile;
Q – cantitatea de producþie obþinutã.

Principalele lucrãri pe care le presupune aplicarea
metodei standard-cost constau în elaborarea calculaþiilor
standard pe produs; calculul, urmãrirea, analiza ºi
raportarea abaterilor costurilor efective de la cele standard
pentru efectuarea controlului bugetar; organizarea
contabilitãþii de gestiune în condiþiile aplicãrii metodei
standard-cost.

Pentru elaborarea calculaþiilor standard pe produs, sunt
necesare urmãtoarele lucrãri: elaborarea standardelor
pentru cheltuielile directe, lucrare care presupune
elaborarea standardelor cantitative de materiale ºi
manoperã ºi  elaborarea standardelor valorice privind
preþurile de aprovizionare standard ºi tarifele de salarizare
standard; elaborarea standardelor pentru cheltuielile
indirecte sau de regie, care implicã efectuarea urmãtoarelor
lucrãri: întocmirea bugetului cheltuielilor indirecte de
producþie sau de regie a secþiei, pe de o parte, ºi întocmirea
bugetului cheltuielilor generale de administraþie sau de
regie a întreprinderii, pe de altã parte, ºi, în final, elaborarea
calculaþiilor privind costul unitar standard pe produs sau
bugetul costului unitar în structura articolelor de calculaþie
specifice întreprinderii respective.

Elaborarea standardelor privind costurile de producþie
impune stabilirea sortimentelor ºi volumului de producþie
standard care sã determine utilizarea optimã a capacitãþii
de producþie din întreprinderile de maºini ºi echipamente.

Calculul, urmãrirea, analiza ºi raportarea abaterilor
costurilor efective de la cele standard se efectueazã în mod
operativ (zilnic, sãptãmânal, decadal etc.) pe locuri de
cheltuieli, pe articole de calculaþie ºi pe cauze (dacã este
cazul chiar ºi pe produse sau pe pãrþile lor componente),
pentru efectuarea controlului bugetar al costurilor ºi
adoptarea deciziilor privind conducerea laturii valorice a
procesului de producþie.

În acest scop se întocmesc rapoarte sau situaþii pentru
abateri în structura menþionatã, iar prin centralizare se
obþine raportul sau situaþia abaterilor pe întreprindere.

Aplicarea metodei standard-cost prezintã avantajul
raþionalizãrii muncii de calculaþie, întrucât costul stan-
dard unitar determinat cu anticipaþie este socotit cost real

ºi deci nu mai trebuie calculat costul efectiv al producþiei
finite ºi al producþiei în curs de execuþie la sfârºitul fiecãrei
perioade de gestiune, iar abaterile sunt considerate ca
abateri de la normal ºi se trec direct pe seama rezultatelor
financiare ale întreprinderii. Producþia finitã ºi cea în curs
de execuþie se pot deconta la costul standard. Aceastã
particularitate însã nu înlãturã posibilitatea calculãrii
costurilor unitare efective la anumite intervale de timp,
prin repartizarea abaterilor asupra producþiei finite ºi
producþiei în curs de execuþie dupã anumite criterii
convenþionale, cum ar fi, de exemplu, în raport de costurile
standard ale producþiei respective.

Un alt avantaj al metodei standard-cost este ºi acela cã,
deºi are la bazã conceptul costurilor totale folosind
clasificarea cheltuielilor de producþie în directe ºi indirecte,
ea foloseºte ºi clasificarea cheltuielilor de producþie în
variabile ºi fixe, ceea ce permite analiza costurilor în raport
de volumul producþiei ºi calculul unor indicatori specifici
metodei direct-costing, ºi anume punctul de echilibru,
punctul activitãþii optime, factorul de acoperire,
coeficientul ºi intervalul de siguranþã, necesari pentru
adoptarea unor decizii fundamentate ºtiinþific.

Deci, cu ajutorul acestei metode se efectueazã un con-
trol operativ al modului în care se consumã resursele
materiale ºi de muncã vie prin urmãrirea distinctã,
permanentã ºi completã a abaterilor pe parcursul activitãþii,
ºi nu la sfârºitul perioadei de gestiune ca în metodele
clasice, atât în evidenþa operativã, cât ºi în contabilitate,
global ºi pe cauze, din momentul apariþiei, respectiv
identificãrii lor ºi pânã în momentul repartizãrii asupra
rezultatelor financiare.

Caracteristica de bazã a metodei standard-cost constã
în existenþa unui cadru adecvat comparaþiilor operative
între cheltuielile efective ºi cele prestabilite, luate ca bazã
de referinþã. Aplicarea metodei standard-cost, în varianta
standard-cost unic, conduce la sporirea valorii practice a
informaþiei contabile ºi, implicit, la perfecþionarea
organizãrii activitãþii economice. Toate acestea au ca efect
o mai bunã fundamentare a bugetelor de costuri ºi, în
consecinþã, stabilirea unor valori de referinþã care sã
exprime cât mai bine condiþiile normale de activitate a
întreprinderilor din industria de maºini ºi echipamente.
Conducerea pe baza unor mãrimi prestabile cum sunt
costurile standard corespunde principiului metodei de
conducere pe bazã de obiective ºi îi conferã contabilitãþii,
în calitatea ei de furnizoare de informaþii utile deciziilor ºi
mãsurilor corective, o importanþã majorã.

În aceste condiþii, contabilitatea devine, la nivelul
întreprinderilor de maºini ºi echipamente, un instrument
util de gestiune, de conducere a întreprinderii, întrucât
misiunea ei principalã nu mai este aceea de a determina
costul producþiei, ci de a controla dacã acesta, determinat
în prealabil, a fost respectat de responsabilii sectoarelor de
activitate. În acest fel, contabilitatea de gestiune poate
realiza urmãrirea ºi controlul încadrãrii în prevederile din
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buget ºi poate sã ofere informaþii operative asupra nivelului
cheltuielilor de producþie.

Aplicarea metodei standard-cost urmãreºte, în princi-
pal, creºterea rolului costurilor de producþie în asigurarea
îndeplinirii obiectivelor stabilite, în dirijarea ºi buna
funcþionare a întreprinderii. Scopul principal al unei astfel
de calculaþii este de a furniza operativ informaþia necesarã
pentru a bugeta, evalua, coordona ºi controla activitatea
întreprinderii.

Pornind de la rolul ºi locul informaþiei contabile
în cadrul conducerii moderne, aplicarea metodei
standard-cost oferã acesteia un caracter de eficacitate,
determinat de gradul de valorificare în procesul de pregãtire
ºi luare a deciziilor pentru declanºarea mãsurilor corective.

Metoda standard-cost înlocuieºte simpla operaþiune de
colectare ºi înregistrare a datelor efective pentru compararea
lor la sfârºitul perioadei de gestiune ce se realiza prin
metoda pe comenzi utilizatã în industria de maºini ºi
echipamente, cu asigurarea unui caracter analitic, operativ
ºi previzional al informaþiilor care permite fructificarea lor
în scopul creºterii eficienþei activitãþii viitoare.

Mai mult ca oricând, standardizarea costurilor de pro-
ducþie trebuie sã se bazeze pe standarde cantitative ºi valorice
fundamentate ºtiinþific, cu motivare tehnico-economicã. Este
necesar acest lucru, întrucât abaterile cheltuielilor efective de
la cele standard, determinate concomitent cu desfãºurarea
procesului de producþie, au o semnificaþie mai mare decât
abaterile calculate la sfârºitul perioadei de gestiune, care
conduc în multe cazuri la decizii tardive, sau decât datele
efective luate izolat, care aratã numai ce s-a realizat, dar nu ºi
cum s-a realizat. Ele impun cu necesitate determinarea
operativã a cauzelor, întrucât acestea sunt elementele
esenþiale la adoptarea deciziilor ºi acþiunilor viitoare
pentru corectarea devierilor în realizarea obiectivelor
stabilite, în îmbunãtãþirea activitãþii. Dar, pentru a creºte
rolul contabilitãþii de gestiune, informaþiile privitoare la
abateri trebuie sã fie prezentate organelor interesate într-o
formã sugestivã, astfel încât acestea sã poatã lua operativ
mãsurile corective.

O premisã necesarã pentru introducerea în practicã a
metodei standard-cost, în afarã de existenþa unui sistem
suficient de cuprinzãtor de standarde fundamentate
ºtiinþific, o constituie ºi existenþa unor tehnici bine puse la
punct ºi operative de programare a producþiei. Acest lucru
presupune existenþa unui nivel corespunzãtor al organizãrii
producþiei, precum ºi a unui grad avansat de cunoaºterea ºi
precizare a factorilor tehnologici ºi economici ai producþiei
pentru toate produsele ºi, mai ales, pentru produsele ºi
tehnologiile noi.

Organizarea în bune condiþii a documentaþiei primare
privind evidenþa cheltuielilor de producþie ºi calculaþia
costurilor, precum ºi organizarea corespunzãtoare a
evidenþei abaterilor de la standarde, sunt de asemenea
premise necesare pentru adoptarea acestei metode de
contabilitate de gestiune ºi calculaþie a costurilor.

Urmãrirea costurilor de producþie prin contabilitate în
cazul metodei standard-cost se poate organiza în una din
urmãtoarele variante: standard-cost parþial, standard-cost
unic ºi standard-cost dublu. Deosebirile dintre aceste
variante constau în modul de reflectare a costurilor în
conturile de calculaþie ºi în modul de calcul ºi înregistrare
a abaterilor de la costurile standard.

Având în vedere avantajele ºi dezavantajele fiecãreia
dintre cele trei variante de organizare a contabilitãþii
costurilor standard, apreciem cã varianta care rãspunde
cel mai bine necesitãþilor conducerii întreprinderilor
din industria de maºini ºi echipamente este varianta
standard-cost unic.

Aceastã variantã permite stabilirea abaterilor costurilor
efective de la cele standard pe parcursul desfãºurãrii
procesului de producþie, costuri pe articole de calculaþie ºi
pe cauze, ceea ce faciliteazã controlul bugetar al costurilor
ºi adoptarea unor decizii eficiente pe linia conducerii la
toate eºaloanele ierarhice. De asemenea, se eliminã volumul
mare de muncã determinat de operaþia de inventariere a
producþiei în curs de execuþie, întrucât, prin sistemul de
înregistrare a consumurilor ºi a producþiei obþinute în
conturile de calculaþie numai la costul standard, se permite
determinarea acesteia prin metoda contabilã.

În concluzie, considerãm cã adoptarea ºi introducerea
în întreprinderile din industria de maºini ºi echipamente
a metodei de calculaþie standard-cost, în varianta
standard-cost unic, rãspunde necesitãþilor de sporire a
gradului de utilitate a informaþiei privind activitatea
internã ºi se integreazã în concepþia modernã de conducere
pe bazã de obiective, de perfecþionare continuã a folosirii
costurilor în orientarea producþiei ºi întãrirea gestiunii
economice.

Metoda costurilor standard este una  din metodele de
calculaþie a costurilor folositã cu succes în întreprinderile
industriale din þãrile dezvoltate. În industria de maºini ºi
echipamente progresul tehnic presupune folosirea unor
instalaþii mult mai performante ºi a unor tehnologii noi
antipoluante. Cheltuielile indirecte au o pondere mult mai
mare în totalul cheltuielilor de producþie. În acest sens
elaborarea bugetelor cheltuielilor de regie devine o
problemã curentã ºi acutã. Pentru aceasta metoda
standard-cost oferã o bazã de comparaþie concludentã ºi
operativã pentru aprecierea evoluþiei costurilor efective.

O primã condiþie de aplicare a metodei standard-cost ar
fi existenþa unei codificãri  a nomenclaturii materialelor,
semifabricatelor ºi materiilor utilizate, a operaþiilor
tehnologice ºi a produselor. Toate materialele utilizate în
industria de maºini ºi echipamente  primesc un cod care
are în componenþa sa informaþii cu privire la locul de
depozitare, articol, loc de folosinþã etc. Tehnologia de
fabricaþie este aceeaºi pe durata mai multor exerciþii, iar
nomenclatura produselor este constantã.

O altã condiþie necesarã ar fi existenþa  unui sistem de
norme de consum ºi de timp care pot deveni standard dupã
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o analizã pertinentã a valorii acestora. Aceste condiþii
existã la toate întreprinderile din industria de maºini ºi
echipamente  unde procesul de producþie are la bazã un
flux tehnologic care trebuie respectat în totalitate.

Costul standard este un cost prestabilit care acþioneazã
atât ca etalon de mãsurã ºi comparaþie a costului efectiv,
cât ºi ca instrument de orientare ºi precizare a condiþiilor
în care trebuie sã se desfãºoare activitatea unei întreprinderi.
În esenþã, standardele exprimã mãrimi sau valori
antecalculate, cât ºi unele elemente previzionale corelate
cu condiþiile în care se preconizeazã desfãºurarea activitãþii
viitoare a unui agent economic.

Costul standard teoretic sau standardul ideal se poate
obþine în cele mai bune condiþii de organizare a producþiei
ºi a muncii. Aceste previziuni ale costurilor standard nu
permit niciun fel de defecþiune a maºinilor sau alte întreruperi
de lucru, ºi au nevoie de un nivel de efort care poate fi atins
doar de cei mai pricepuþi ºi eficienþi angajaþi, care lucreazã
la un randament de 100%. Unii manageri sunt de pãrere cã
aceste standarde dau naºtere la noi valori, la noi motivaþii.
Aceºti manageri evidenþiazã faptul cã, deºi angajaþii ºtiu cã
nu se vor încadra în standard, acestea aduc aminte în
permanenþã de necesitatea creºterii constante  a efortului ºi
a eficienþei. Însã cei mai mulþi manageri considerã cã folosirea
acestor standarde are tendinþa de a-i descuraja chiar ºi pe cei
mai sârguincioºi angajaþi.

Costul standard  realist este un cost standard dificil de
determinat, dar  nu imposibil de obþinut. Aceste standarde
permit o perioadã normalã de întrerupere a producþiei ºi
perioade de refacere a forþei de muncã ºi sunt stabilite în
aºa fel încât sã fie atinse prin eforturi medii rezonabile, dar
destul de eficiente. Variaþiile de la aceste standarde sunt
foarte folositoare managementului ºi gestiunii deoarece
reprezintã abateri de la normal, prin repetarea unor
ineficienþe. Toate aceste abateri solicitã o mai mare atenþie
din partea managerilor. În plus, aceste standarde pot servi

mai multor scopuri. Pe lângã faptul cã semnaleazã abaterile
anormale în ceea ce priveºte costurile, pot fi folosite, de
asemenea, în antecalculul cash-flow-urilor ºi în gestiunea
stocurilor.

În opoziþie, standardele ideale nu pot fi folosite în
antecalcul ºi planificare; acestea nu permit ineficienþe ºi
de aceea acestea apar în cifre nerealiste în ceea ce priveºte
planificarea ºi antecalculul. Costul standard normal este
costul estimat corect ºi uºor de obþinut. În determinarea
costului standard normal este bine sã se ia în considerare ºi
variaþia orelor de muncã ºi mai ales a eficienþei lor.

De asemenea, existenþa unui sistem informatic în
întreprindere ºi a unui program de aplicaþii de gestiune
poate amplifica reducerea timpului de muncã în elaborarea
standardelor ºi calculul costurilor standard pentru materiale,
manoperã ºi cheltuieli de regie. Astãzi nu mai prezintã o
problemã deosebitã gestiunea informaticã a stocurilor ºi a
produselor finite. Odatã cu lansarea în producþie a unui lot
de produse se pot determina cantitãþile de materiale de
aprovizionat ºi timpul necesar realizãrii acestei producþii
pentru luarea deciziilor privind producþia pe perioada
imediat urmãtoare.

Existã posibilitatea stabilirii pentru fiecare verigã
organizatoricã a centrelor de responsabilitate, iar în cadrul
acestora a standardelor de cheltuieli. Costul de producþie
trebuie sã fie defalcat pe sectoare care prin activitatea lor
influenþeazã mãrimea acestuia.

Þinând cont de precizãrile de mai sus se poate afirma
cã aplicarea metodei standard-cost nu necesitã niºte
condiþii speciale care sã nu poatã fi atinse. Fiecare între-
prindere trebuie sã-ºi însuºeascã tehnicile unui manage-
ment modern ºi sã-ºi asigure formarea unui sistem
informaþional adecvat specificului activitãþii desfãºurate.
Economia de piaþã impune acest lucru ºi transformã
informaþia costurilor în principalul instrument de  asigurare
a competitivitãþii  ºi a rentabilitãþii întreprinderii.
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