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Rezumat. Scopul acestui articol este de a capta evoluţia punerii în 
aplicare a inductorilor de cost la calcularea costurilor de la apariţia lor 
şi până în prezent. Sunt tratate diferite abordări conceptuale ale 
inductorilor de cost, precum şi noi perspective de aplicare a unor tehnici 
de modelare a costurilor ale metodei Activity-Based Costing (ABC). 
Articolul tratează tipologia, criteriile de alegere a inductorilor de costuri 
şi avantajele lor. De asemenea, este prezentat procedeul alocării şi 
etapele de calcul corespunzătoare specifice metodei ABC. Articolul se 
încheie cu concluziile autorilor cu privire la avantajele oferite de 
inductorii de costuri. 

  
 
Cuvinte-cheie: activity-based costing; inductori de cost; procedeul 

alocării; obiecte de calculaţie; avantaje. 
 
 
Cod JEL: M41. 
Coduri REL: 14I, 14K. 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVII (2010), No. 8(549), pp. 3-14 



Gary Cokins, Sorinel Căpuşneanu 
 

4 

1. Inductorii de costuri. Abordări conceptuale 
De la apariţia conceptului de calcul al costului pe activităţi bazat pe o 

viziune de consum, inductorii de costuri au primit diverse definiţii potrivit 
specialiştilor din domeniu, multe definiţii fiind asemănătoare. Iată câteva dintre 
acestea: 

1.  În sens strategic, prin inductor de cost se înţelege factorul care 
cauzează sau produce o schimbare la nivel de cost. Acest sens este ilustrat de 
Michael Porter, care se referă la factorii de eficienţă pe termen lung ai 
activităţilor. Porter arată cum „comportamentul costurilor depinde de o serie de 
factori structurali numiţi costuri de dezvoltare”. Factorul costurilor de 
dezvoltare reprezintă logica economică ce explică nivelul costurilor pentru o 
activitate şi un anumit nivel de funcţionare.  

2.  În sensul contabil, inductorul de cost presupune acea cauză a 
producerii de modificări în natura costurilor ce urmează a fi alocate. Scopul 
principal al unei baze de repartizare (factor) este complementar efectului 
inductiv. Din punct de vedere contabil, activităţile sunt consumatoare de resurse 
şi activităţile sunt bazate pe factori declanşatori care stau la baza lor (de 
exemplu: produse, linii de servicii, clienţi). 

3.  În sens comensurabil, prin inductor de cost se înţelege unitatea de 
măsură a activităţii.  În comparaţie cu primele două sensuri, conform J.A. 
Brimson „măsura activităţii reprezintă factorul cu care costul unui proces 
variază direct, însă măsura activităţii nu este inductorul de cost”(1). De fapt, 
inductorul de cost este factorul care generează apariţia cheltuielilor cu 
consumul de resurse (capacităţi). 

 
Abordarea tradiţională. Preinductori de costuri 
Datorită lipsei unui raport corect de cauzalitate între alocarea cheltuielilor 

indirecte asupra obiectelor de calculaţie(2) şi alegerea bazelor de repartizare 
după criterii aleatoare, costurile erau imprecise şi uneori greşite; rezultatul a 
condus la apariţia aşa-numiţilor preinductori de costuri. Preinductorii de costuri 
au fost factorii selectaţi de obicei, în linii mari, cum ar fi: numărul de unităţi 
produse, suma vânzărilor sau de orele de muncă directă. 

Servind drept model, la un nivel simplist aceste exemple de inductori de 
costuri au apărut oarecum reflexive în costurile determinate de contabili, a 
modului în care produsele consumă costurile indirecte, dar ei au încălcat 
principiul de cauzalitate al costurilor. În cazul în care numărul acelor tipuri de 
inductori de costuri a crescut sau a scăzut ar putea exista puţine schimbări sau 
chiar nicio schimbare în suma cheltuielilor indirecte sau repartizate. La 
începutul secolului 20, metodele de contabilitate de gestiune şi calculaţia 
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costurilor tradiţionale utilizau pe scară largă aceste tipuri de calculare a mediei 
inductorilor de cost. Nu au existat studii detaliate cu privire la identificarea, 
utilizarea, acurateţea şi eficienţa acestora. Ironic, inginerii din industrie au 
aplicat inductorii de costuri cauzali în studiile de producţie, dar aceste aplicaţii 
au fost independente de metodele aplicate de contabilii care se ocupau cu 
contabilitatea costurilor pentru raportarea din contabilitatea financiară. 

 
Abordarea modernă. Inductori de costuri contemporani 
Până la apariţia conceptului de costuri bazate pe activităţi, inductorii de 

costuri au fost rareori contestaţi de-a lungul deceniilor. Mai exact în 1987, Kaplan, 
Cooper şi Johnson au prezentat un asemenea sistem bazat pe cartea „The hidden 
factory”(3), elaborată şi publicată de Jeffrey G. Miller şi Thomas E. Vollman. 
Termenii tradiţionali de „bază de repartizare sau factor” au fost înlocuiţi cu 
termenul de „inductor de cost”. Cea mai semnificativă definiţie a inductorului de 
costuri este dată de metoda calculaţiei costurilor pe activităţi (ABC). 

 
Abordarea specifică metodei ABC (Activity-Based Costing) 
Potrivit metodei ABC, inductorii de costuri reprezintă unităţile de măsură 

utilizate pentru atribuirea cauzală şi urmărirea cheltuielilor indirecte aferente 
activităţilor (producţie, administraţie, desfacere etc.) asupra obiectelor de 
costuri (produse, lucrări executate, servicii, comenzi etc.). Prin urmare, orice 
factor care produce o schimbare a costului unei activităţi sau a măsurii în care 
costul unei activităţi este consumat poate fi numit un inductor de cost. 

 
Calcularea costurilor derivate din cauze 
Procedeele de alocare a costurilor sunt folosite pentru a calcula costul 

resurselor de cheltuieli care sunt consumate. Acestea ar trebui să respecte 
principiul cauzalităţii costurilor. Numărul inductorilor de costuri reprezintă 
cauza producerii de schimbări structurale în costurile aferente activităţilor şi în 
resursele de cheltuieli. 

2. Criterii de alegere a inductorilor de costuri 
Cele două mari categorii de criterii care stau la baza descrierii diferitelor 

tipuri de inductori de costuri sunt: opţionale (de alegere) şi specificare (de 
determinare). Descrierea şi avantajelor celor două categorii de criterii sunt 
prezentate mai jos. 
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1. Uşurinţa identificării, utilizării şi înţelegerii. Pentru a putea identifica 
mai uşor un inductor de costuri trebuie să cercetăm relaţia sa cu costurile 
indirecte. După identificarea tuturor activităţilor de bază (de obicei în 
„dicţionarul activităţilor”), este construit un model de repartizare a costurilor, 
care conţine informaţii complete cu privire la originea resurselor de cheltuieli şi 
a procedeelor de alocare a costurilor. 

2. Existenţa unui raport direct între costurile indirecte şi inductorii de 
costuri. Plecând de la identificarea corectă a inductorilor de costuri care 
evidenţiază legăturile de cauzalitate între costurile indirecte şi inductorii de 
costuri, acest lucru permite apoi obţinerea unor costurilor exacte şi reale ale 
obiectelor de calculaţie (de exemplu: activităţi, produse, clienţi). 

3. Influenţă pozitivă sau negativă asupra personalului. Prin explicarea 
conceptului de inductor de cost managerilor şi angajaţilor se creează avantaje 
pentru o mai bună înţelegere a comportamentului costurilor, ceea ce 
influenţează schimbări în cadrul acestora. Aceasta conduce la o armonie 
interioară în cadrul întreprinderii, între angajaţi şi conducere, contribuind astfel 
la creşterea performanţelor întreprinderii prin furnizarea unei vizibilităţi aşa 
cum factorii conduc la consumul de costuri. Pentru companiile comerciale se 
raportează corect nivelurile de marje de profit pentru analiză şi acţiuni. 

Potrivit experţilor, criteriile pentru determinarea şi selectarea inductorilor 
de costuri sunt deosebit de importante. Acestea sunt: 

1. Gradul de complexitate, diversitate şi variaţie a produsului (de 
exemplu: numărul de culori, dimensiuni, game). Ar trebui să existe un număr 
suficient de inductori de costuri care să reflecte modul în care unicitatea 
(eterogenitatea) fiecărui obiect de calculaţie (de exemplu, produsul) consumă 
fiecare cost de activitate. Este o relaţie de unu-la-unu a numărului costurilor de 
activitate la inductorul de costuri al activităţii (A se vedea tipologia inductorilor 
de costuri şi nivelurile lor de alocare de mai jos). 

2. Gradul de exactitate a calculaţiei. Ar trebui să fie selectat un număr 
raţional de inductori de costuri. În cazul în care sunt selectaţi prea puţini 
inductori de costuri, unele produse vor fi probabil supra încărcate de costuri, iar 
celelalte trebuie să suporte diminuări de costuri. Acest lucru se datorează 
faptului că suma erorii modelului costului este zero. Dacă sunt selectaţi prea 
mulţi inductori de costuri, atunci efortul suplimentar de gestionare a colectării 
datelor aferente acestora nu poate compensa valoarea informaţională obţinută 
prin creşterea preciziei în determinarea costului produsului. 

3.  Gradul de utilitate a informaţiei. Nivelul de detaliu şi acurateţea 
costurilor depind de tipul de decizii la baza cărora stau informaţiile care se vor 
utiliza.  
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3. Tipologia inductorilor de costuri. Niveluri de alocare. Procedeul alocării 
Din punct de vedere al nivelului de alocare al costurilor indirecte 

constatăm trei categorii de inductori de cost: la nivel de resurse, la nivel de 
activitate şi la nivel de obiect al calculaţiei.  

Inductorii resurselor măsoară consumul de resurse al activităţilor (de 
exemplu: salarii, consumabile). Inductorii de activitate sunt definiţi în funcţie 
de unităţi de măsură specifice, reflectând consumul aferent ieşirilor activităţilor. 
Inductorii de activitate măsoară consumul obiectelor de calculaţie pe costuri de 
activitate. Inductorii obiectelor de calculaţie reprezintă suma combinaţiei altor 
obiecte ale costurilor finale (de exemplu: costurile clientului se amestecă în 
volumul costurilor produselor achiziţionate fiecare client în parte). Prin urmare, 
există trei niveluri de alocare a costurilor: 

Nivelul 1. Resurse către activităţi. Pentru alocarea resurselor către 
activităţi (principale şi/sau suport) se utilizează inductorii de resurse. 

Nivelul 2. Activitate către obiecte ale calculaţiei. După reconcentrarea 
activităţilor suport în cadrul activităţilor principale (care este o alocare a 
costurilor de tip activitate-activitate, ca obiecte de calculaţie intermediare), 
costurile activităţilor principale sunt alocate şi urmărite asupra obiectelor 
calculaţiei utilizând inductorii de activităţi. 

Nivelul 3. Obiecte ale calculaţiei către obiectele calculaţiei finale. 
Inductorii obiectelor calculaţiei sunt alocaţi şi urmăriţi pe alte obiecte ale 
calculaţiei şi, în final, suma lor se regăseşte pe alte obiecte ale calculaţiei finale 
(de exemplu, clienţi), utilizând inductorii obiectelor calculaţiei finale.    

Experienţa practică a demonstrat că se poate vorbi de două categorii de 
activităţi: activităţi principale şi activităţi parţiale (suport). Mulţi autori 
consideră că activităţile de susţinere nu sunt altceva decât resurse la dispoziţia 
activităţilor principale şi că, fără ele, activităţile principale nu vor funcţiona 
bine. Noi considerăm că, între activităţile principale şi cele parţiale (suport, de 
susţinere) poate exista o relaţie de concentrare a mai multor activităţi secundare 
în cadrul unei activităţi principale, concentrare care poate fi făcută în totalitate 
sau doar în parte, având la bază unităţi de măsură diferite. În majoritatea 
cazurilor, o serie de 3-7 inductori de costuri poate fi urmărită ca fiind 
reprezentativă pentru totalul costurilor indirecte. Alegerea inductorilor de 
costuri trebuie făcută cu mare precauţie, deoarece alegerea greşită a unora 
dintre ei poate conduce la alocări de costuri incorecte (de exemplu: erori) 
asupra obiectelor de calculaţie şi, în final, la costuri inexacte ce nu reflectă 
realitatea.  
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Figura 1. Schema de identificare şi alocare a cheltuielilor 
 în funcţie de inductori 

  
După o selectare foarte atentă a inductorilor de costuri, atât pentru 

activităţile principale, cât şi pentru cele suport, se trece la măsurarea 
inductorilor de costuri aferenţi celor două tipuri de activităţi. Mai întâi se 
realizează planificarea cantităţilor aferente activităţilor suport (secundare) care 
reprezintă, de fapt, etalonul de măsură pentru capacitatea şi volumul realizărilor 
centrelor de costuri. Puteţi alege unul dintre cele două procedee(4) posibile: fie 
planificarea orientată pe capacitate, fie planificarea în condiţii restrictive 
(planul de desfacere). În cazul planificării orientate pe capacitate se determină 
mai întâi ponderea ocupată de activitatea secundară în totalul activităţilor, după 
care are loc divizarea valorii acesteia la capacitatea necesară pentru o singură 
desfăşurare a activităţii secundare. Prin urmare se atinge un volum care poate fi 
obţinut la activitatea secundară. În cazul planificării în condiţii restrictive se 
stabilesc valorile planificate aferente fiecărei activităţi.   

 
Procedeul alocării 
În literatura de specialitate se face referire frecvent la procedeul 

suplimentării, care constă în repartizarea cheltuielilor indirecte atât asupra 
produselor, cât şi asupra locurilor de cheltuieli.  Dacă preluăm mecanismul de 
alocare a cheltuielilor indirecte şi utilizăm inductori de costuri care se bazează 
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pe criterii de alocare specifice, atunci obţinem un procedeu modern, util, numit 
procedeul alocării. În vederea determinării cotelor-părţi din costurile indirecte 
ce vor fi alocate (de exemplu atribuite şi urmărite) asupra obiectelor de 
calculaţie, se parcurg următoarele etape: 

1. Alegerea unei baze de alocare sau factor în condiţiile următoare: 
a) inductorul de costuri stabilit în etapa de antecalculaţie nu trebuie să se 

modifice în etapa de postcalculaţie pentru a nu denatura costurile în cadrul 
perioadei de gestiune sau de la o lună la alta în cadrul exerciţiului financiar;  

b) inductorul de costuri trebuie să fie comun ca natură (se utilizează 
acelaşi inductor de costuri), dar diferit ca mărime; 

c) între cheltuielile activităţilor ce urmează a fi alocate şi inductorul de 
costuri trebuie să existe o legătură de dependenţă directă, astfel încât prin 
utilizarea acesteia să se creeze posibilitatea obţinerii unor informaţii reale din 
punct de vedere al alegerii criteriilor de alocare şi al interpretării rezultatelor 
obţinute în urma comparării efectuate la nivel de costuri pe activităţi; 

d)  inductorul de costuri ales trebuie să fie recomandat de către echipa de 
proiect ABC care îşi asumă întreaga răspundere faţă de criteriile alese şi 
rezultatele obţinute în urma utilizării acestora de către conducerea 
întreprinderii. 

 
2.  Calculul coeficientului de alocare (KA):  
 

,
b

Ch
K n

1i
ai

A
A

∑
=

=  

unde: 
ChA  = cheltuieli pe activităţi;  
ba = baza de alocare;  
n = numărul obiectelor de calculaţie;  
i = obiect de calculaţie. 
 
3. Determinarea cotei de cheltuieli aferente fiecărui purtător (Cota Chi) se 

realizează astfel:  
 

iaAi bK)Ch(Cota ×= . 
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Exemplu 
O unitate execută două loturi de produse în următoarele cantităţi: 

A=3.000 bucăţi, B=2.000 bucăţi. Cheltuielile indirecte înregistrate în cursul 
lunii în cadrul procesului de producţie sunt de 300 lei, fiind compuse din 
cheltuieli aferente lansării în fabricaţie a loturilor de 50 lei, cheltuieli cu 
amortizarea celor 2 utilaje folosite în sumă de 150 lei şi cu energia electrică de 
100 lei. Cheltuielile cu salariile directe aferente executării celor două loturi de 
produse sunt de 1.500 lei (A=140 ore, B=160 ore). 

 
Metoda tradiţională 
Repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie asupra celor două loturi 

de produse se va efectua utilizând drept bază de repartizare salariile directe. 
 

%20100
500.1

300100
800700

300K =×=×
+

=  

 
Cotele-părţi din cheltuielile indirecte aferente celor două loturi de produse 

se prezintă astfel: 
 
A = 20% × 700 = 140 lei B = 20% × 800 = 160 lei 
 
Costul total pe produs se prezintă astfel: 
 
A = 700 + 140 = 840 lei    B = 800 + 160 = 960 lei 
  
Metoda ABC 
Se procedează mai întâi la gruparea celor două activităţi (lansare în 

fabricaţie, prelucrare secţie) în procesul de producţie. Pentru fiecare activitate 
se aleg inductori de costuri diferiţi, după cum urmează:  

 

Procesul de producţie 
Activităţi Inductori de costuri 

1. Lansare în fabricaţie Număr de produse 
2. Prelucrare în secţie  
- Amortizare utilaje Durata normală de utilizare 
- Energie electrică Consum înregistrat 

 

Situaţia centralizată a datelor de care dispunem se prezintă astfel: 
 

Procesul de producţie 
Activităţi Suma (lei) Inductori de costuri Total 

1. Lansare în fabricaţie 50 Număr de produse (bucăţi) 5.000 
2. Amortizare utilaje 160 Durata normală de utilizare (ani) 5 
3. Energie electrică 90 Consum (kWh) 300 
Total  300 - - 
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 Repartizarea cheltuielilor de lansare în fabricaţie asupra celor două loturi 
de produse se va efectua utilizând drept inductor de costuri numărul de produse 
(bucăţi). 

%1100
000.5
50100

000.2000.3
50K =×=×
+

=  

 
Cotele-părţi din cheltuielile lansării în fabricaţie aferente celor două loturi 

de produse se prezintă astfel: 
 
A = 1% × 3.000 = 30 lei B = 1% × 2.000 = 20 lei 
  
Repartizarea cheltuielilor cu amortizarea utilajelor asupra celor două 

loturi de produse se va efectua utilizând drept inductor de costuri durata 
normală de utilizare calculată lunar conform planului de amortizare aferent 
utilajelor. Cotele-părţi din cheltuielile cu amortizarea utilajelor aferente celor 
două loturi de produse se prezintă astfel: 

 

A = 90 lei B = 70 lei 
 

Repartizarea cheltuielilor cu energia electrică asupra celor două loturi de 
produse se va efectua utilizând drept inductor de costuri consumul în kWh 
înregistrat. 

 
%30100

300
90100

170130
90K =×=×
+

=  

 
Cotele-părţi din cheltuielile indirecte aferente celor două loturi de produse 

se prezintă astfel: 
 
A = 30% × 130 = 39 lei B = 30% × 170 = 51 lei 
 
  

Costul total pe produs se prezintă astfel: 
 
 

A = 700 + 30 + 90 + 39 = 859 lei     
B = 800 + 20 + 70 + 51 = 941 lei 
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4. Avantajele inductorilor de costuri 
Cele mai importante avantaje legate de aplicarea conceptelor 

contemporane ale inductorilor de costuri sunt următoarele: 
1. Îmbunătăţirea performanţelor unei întreprinderi. Din cauza faptului că 

multe întreprinderi încă folosesc metode de contabilitate de gestiune şi 
calculaţia costurilor tradiţionale bazate pe inductori de costuri noncauzali, se 
obţin informaţii nereale, inexacte şi eronate ale costurilor. Dar, pe baza unor noi 
abordări contemporane ale inductorilor de costuri şi utilizarea unor metode de 
contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor avansate precum metoda ABC, 
se obţin informaţii fiabile ce pot sta la baza fundamentării deciziilor 
intermediare şi pe termen lung. 

2. Dezvoltarea conştientizării în rândul managerilor şi angajaţilor.  
Fiecare angajat sau manager al unei întreprinderi poate deveni conştient de 
avantajele pe care le aduc cunoaşterea cauzelor costurilor la obţinerea de 
performanţe îmbunătăţite. Aplicarea unei performanţe bazate pe inductorii de 
costuri poate contribui la creşterea salariilor individuale, cum ar fi: bonusuri, 
prime etc.  

3. Examinarea periodică a costurilor. Înţelegerea inductorilor de costuri 
şi efectul lor asupra comportamentului costurilor pot contribui la analiza 
costurilor de producţie atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Multe dintre 
costuri, de obicei considerate ca fiind costuri periodice sau costuri fixe pe 
termen scurt, pot fi examinate pentru a determina dacă o parte din resursele (şi 
nivelul lor de capacitate) sunt reglabile, în sus sau în jos, astfel încât 
perspectivele de planificare să se extindă, rezultând în clasificare mai degrabă 
costuri variabile decât costuri fixe. Astfel toate costurile sunt supuse unui 
control mai bun. 

4. Calculaţie şi control al costurilor mai bun. Pentru a avea un control 
mai bun al costurilor trebuie să controlăm cauzele, adică inductorii de costuri. 
Dacă unul poate reduce cantitatea, frecvenţa, intensitatea unui inductor de cost, 
apoi costul său de activitate va fi redus. Prin folosirea metodelor de calculaţia 
costurilor tradiţionale, inductorii de costuri bazaţi pe cauze sunt „ascunşi”. În 
consecinţă, din dorinţa de a reduce costurile indirecte, managerii şi angajaţii pot 
fi induşi în eroare prin reducerea unui inductor de cost noncauzal (de exemplu, 
numărul orelor de muncă) şi care să nu aibă impact asupra reducerii costurilor 
indirecte. Totuşi, prin utilizarea inductorilor de costuri cauzali, contabilul va 
oferi vizibilitate asupra activităţilor şi inductorilor de costuri aferenţi acestora 
care consumă costurile de activitate şi, la rândul lor, resursele de cheltuieli. 
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5. Eliminarea unor costuri. Identificarea inductorilor de costuri aferenţi 
activităţilor nonvaloare (de exemplu, numărul de inspecţii) facilitează 
eliminarea costurilor activităţii dacă scopul său poate fi eliminat prin înlăturarea 
rădăcinii cauzei. Procedeul alocării cheltuielilor indirecte asupra produselor 
utilizând inductorii de costuri îşi aduce contribuţia în acest sens. 

6. Costuri reale la produsele individuale. Comparativ cu metodele 
tradiţionale de repartizare a cheltuielilor (de exemplu cele noncauzale), cel mai 
important avantaj oferit de către inductorii de costuri este pe departe calculaţia 
cu acurateţe pe total şi pe unităţile de produse, canale şi clienţi. Determinarea cu 
exactitate a costurilor totale şi pe unitate de produs este de nepreţuit atunci când 
se evaluează preţurile de vânzare şi treptele marjelor de profit, de raţionalizare 
strategică a tipurilor de produse, canale de distribuţie şi de vânzare către clienţi. 

5. Concluzii 
Suntem de părere că avantajele inductorilor de costuri menţionate mai sus 

vor explica mai bine contabililor şi managerilor care sunt interesaţi în 
practicarea unei contabilităţi manageriale performante şi, în consecinţă, 
obţinerea unei mai mari vizibilităţi a costurilor, precum şi de costuri mai exacte.  

În concluzie, putem afirma că inductorul de costuri reprezintă elementul 
cheie în jurul căruia gravitează comportamentul costurilor. Acest lucru asigură 
viabilitatea şi acurateţea informaţiilor obţinute necesare conducerii unei 
întreprinderi în vederea luării unor decizii strategice pe termen lung şi a unor 
decizii intermediare operaţionale. Ambele tipuri de decizii vor îmbunătăţi 
nivelul de profitabilitate al întreprinderii şi succesul său în perioadele viitoare. 

 
 
 

 Note 
 

(1) Vezi Brimson, J.A., Activity Accounting: An Activity-Based Costing Approach, New York, 
John Wiley & Sons Inc., 1991, p. 52. 

(2) Obiectele de calculaţie reprezintă rezultatul efectiv al concretizării procesului de fabricaţie, 
ce constă în obţinerea de produse, executarea de lucrări sau prestarea de servicii. 

(3) Conform Miller, J.G. şi  Vollmann, T.E. „The hidden factory”, Harvard Business Review, 
1985. 

(4) Vezi Ebbeken K., Possler L., Ristea M., Calculaţia şi managementul costurilor, Editura 
Teora, Bucureşti, 2000, p. 370. 
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