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Rezumat. Obiectivul acestui articol este acela de a oferi o imagine a 
modului în care contabilitatea răspunde nevoilor actuale ale utilizatorilor 
privind cuantificarea impactului companiilor asupra mediului. În acest 
sens, s-au analizat concepte precum dezvoltare sustenabilă, contabilitate de 
mediu,  costuri de mediu și au fost prezentate principalele progrese în 
direcția identificării și măsurării costurilor de mediu din perspectiva 
sistemului de calcul al costurilor -  Activity Based Costing. Pentru a oferi o 
privire de ansamblu asupra acestor concepte s-au folosit ca metode de 
cercetare documentarea din literatura de specialitate, analiza, sinteza și 
comparația. 
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Introducere 

În ultima perioadă, putem afirma că problemele legate de mediu au devenit 
un punct de interes comun la nivel global. Una dintre marile provocări în actualul 
context economic este acela de maximizare a beneficiilor economice fără a aduce 
prejudicii mediului înconjurător. Astfel, contabilitatea costurilor de mediu, 
precum şi controlul acestora au devenit o preocupare din ce în ce mai mare la 
nivelul companiilor. 

În ciuda faptului că astăzi există un interes ridicat atât din partea 
companiilor, cât şi a societăţii pentru sustenabilitate, această problematică a 
început să fie reflectată în contabilitate doar după a doua jumătate a secolului XX. 

Interesul pentru această cercetare este dat de opinia mai multor cercetători 
conform căreia costurile de mediu sunt subevaluate în raportările financiare.  

Scopul acestei lucrări este de a identifica metodele de calcul folosite în 
determinarea costurilor de mediu şi măsura în care li se pot atribui valori 
monetare sau pot fi reflectate în întregime. 

Activitatea de cercetare sintetizată în acest articol susţine şi argumentează 
teoretic şi practic faptul că metodele contabile folosite în contabilitatea 
managerială trebuie să se alinieze cerinţelor utilizatorilor de informaţii financiare 
cu privire la o raportare care să ţină cont de factorii sociali şi de mediu implicaţi în 
dezvoltarea afacerii. Prin implementarea metodei Activity Based Costing în cadrul 
unei societăţi ce activează în sectorul agricol din România se arată aportul din 
punct de vedere practic în ceea ce priveşte reflectarea costurilor de mediu din 
perspectiva sustenabilităţii. 

Costurile de mediu reprezintă punctul de plecare în această lucrare, US 
Environmental Protection Agency definindu-le ca „acele costuri ale degradării 
mediului înconjurător care nu pot fi uşor măsurate sau remediate, greu de evaluat 
şi care nu reprezintă o responsabilitate legală”.  

 
1. Cadrul teoretic al cercetării 

1.1. Abordări generale privind dezvoltarea sustenabilă 

Dezvoltarea sustenabilă se regăseşte în literatura de specialitate încă din 
anul 1987, fiind definită în raportul Comisiei Brundtland (Națiunile Unite, 1987, 
p. 16) ca „dezvoltare care satisface nevoile prezentului fără a compromite 
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. 

Abordarea sustenabilităţii a dorit iniţial să atragă atenţia asupra faptului că, 
creşterea continuă a industrializării determină pagube serioase asupra mediului 
înconjurător, impunând astfel o soluţie la criza ecologică la care luăm parte astăzi 
(Berca et al., 2012, pp. 202-219).  

Conform unui studiu elaborat de Dascălu et al. (2009, pp. 567-588), la nivel 
global se poate observa manifestarea unei importanţe deosebite acordate raportării 
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pentru sustenabilitate. În acest sens, conferinţele axate pe această temă de la 
Stockholm (1972) şi Rio de Janeiro (1992) aduc în prim plan necesitatea protecţiei 
mediului înconjurător la nivel global prin acţionarea unor forţe coezive, controlate 
şi armonizate. La nivel european, politica de dezvoltare sustenabilă a fost definită 
pentru prima dată prin Single European Act (1986), care presupune ca activităţile 
desfăşurate într-o ţară să nu cauzeze deprecieri în altă ţară. 

 
1.2. Evoluţia conceptului de contabilitate de mediu 
 
Prima apariţie a conceptului de „contabilitate a mediului” datează din 1970, 

iar de atunci conceptul a cunoscut o dezvoltare continuă. Printre primele studii cu 
privire la această temă se număra articolele autorilor Mobley (1970), Beams şi 
Fertig (1971), Churchman (1971), conform unui studiu elaborat de Stanciu et al. 
(2011, pp. 265-280). 

Potrivit Stanciu et al. (2011, pp. 265-280), o primă definiţie dată contabi-
lităţii de mediu este cea dată de Steele şi Powell (2002), care definesc acest 
concept ca identificarea, alocarea şi analiza fluxurilor de materiale, precum şi a 
fluxurilor monetare asociate acestora prin folosirea unui sistem de contabilitate de 
mediu care să asigure o bună înţelegere a impactului asupra mediului înconjurător 
şi efectele financiare aferente.  

Letmathe şi Doost (2000, pp. 424-431) explică contabilitatea costurilor de 
mediu ca fiind „o extensie a contabilităţii manageriale tradiţionale ca suport 
pentru decizii”. 

Potrivit lui Bartolomeo (2000), citat de Todea et al. (2011, pp. 653-654), 
contabilitatea de mediu „furnizează rapoarte pentru uzul intern ce generează 
informaţii de mediu care susţin deciziile managementului în ceea ce priveşte 
preţul, controlul costurilor, bugetul de capital, dar şi rapoarte pentru uz extern 
folosite să dezvăluie informaţii despre mediu publicului şi comunităţii financiare”. 

Beţianu (2008) îl citează pe Bernard Christophe, care numeşte contabilitatea 
de mediu ca fiind „contabilitatea verde” şi susţine că „aceasta nu ar trebui să fie 
confundată cu simpla reflecţie a costurilor de mediu în situaţiile financiare 
tradiţionale deoarece reprezintă un sistem de informaţii eficient în ceea ce priveşte 
gradul de degradare a elementelor naturale, determinat de activitatea entităţilor şi 
utilizat în sensul reducerii acestor degradări şi informării părţilor interesate” 
(Todea et al., 2011, pp. 653-654). 

Choi et al. (2003, pp. 680-681) prezintă în cartea intitulată „International 
finance and accounting handbook” aspecte importante referitoare la raportarea 
socială şi de mediu. Prin conceptele de raportare sustenabilă, raportare din 
perspectiva socială, economică şi de mediu (Triple Bottom Line) se poate observa 
evoluţia considerabilă a raportării sustenabile în ultimii ani – raportarea obliga-
torie şi voluntară. 
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1.3. Costurile de mediu din perspectiva contabilităţii verzi 
 
Un important aspect al contabilității de mediu se referă la recunoașterea 

costurilor de mediu. Punctul de plecare în acest scop îl constituie definirea 
costului de mediu. 

Din acest punct de vedere, principala problemă a contabilității manageriale 
de mediu o reprezintă lipsa unei definiții standard a costurilor de mediu (Rannou, 
Henri, 2010, pp. 29-32). În funcție de diversele interese, acestea cuprind o 
varietate de costuri, precum costuri cu provizioane sau privind investițiile, dar și 
costuri externe, generate în afara companiei. În plus, cele mai multe dintre aceste 
costuri nu sunt urmărite în mod sistematic și nu sunt atribuite produselor și 
proceselor care le-au generat fiind adăugate structurii în ansamblu, devenind 
imperativ a se cunoaște cum să se identifice și să se clasifice aceste costuri. 

Stanciu et al. (2011, pp. 265-280) prezintă conceptul de costuri de mediu 
definit de Comisia Europeană (Recomandarea nr. 453/2001) ca fiind „acele 
costuri care trebuie să prevină, să reducă sau să recupereze prejudiciul adus 
mediului de către entitate sau pe cel care este posibil să-l producă ca urmare a 
activităților pe care le derulează. Acestea includ prevenirea, eliminarea sau 
reducerea deșeurilor sau a risipei de apă, emisiilor de carbon, tratamentul solurilor 
contaminate, schimbărilor radicale ale peisajelor, cercetarea și inovarea 
produselor, procese de producție mai curate, controlul calității mediului”. 

Pentru a putea identifica totalitatea elementelor de cost aferente ciclului de 
viaţă, unii cercetători susţin evaluarea în amonte şi în aval a costurilor de mediu 
generate în urma folosirii resurselor, poluării şi deşeurilor rezultate în urma 
producerii şi furnizării de bunuri şi servicii. 

Post şi Altman (1992, pp. 3-29) au sugerat că „o mai mare integrare a proble-
melor de mediu în procesul decizional va rezulta într-o mai mare performanţă a 
companiei”. 

O clasificare interesantă a costurilor de mediu emisă de Scavone (2000) este 
reflectată în articolul Becerra et al. (2011, pp.1-18), care subliniază trei posibilități 
de grupare a costurilor de mediu  pentru a reflecta informaţia pertinentă: costul de 
mediu ca o pierdere; costul de mediu ca o investiţie majoră sau costul de mediu ca 
o cheltuială. 

US Environmental Protection Agency (1996) defineşte costurile de mediu 
ca fiind acele costuri care au un impact financiar direct asupra companiei (costuri 
interne) şi costuri pentru indivizi, societate şi mediu pentru care compania nu este 
răspunzătoare (costuri externe). Aşadar, tipurile de costuri incluse într-un sistem 
de contabilitate a mediului determină scopul acelui sistem (De Beer, Friend,  
2006, pp. 548-560). 

Pe baza acestei clasificări, Environmental Protection Agency (1996,  
pp.1-39) merge mai departe precizând că în cadrul costurilor interne, compania 
poate înregistra: costuri convenţionale, costuri  ascunse, costuri contingente şi 
costuri de imagine sau relaţionale.  
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1.4. Metode de evaluare a costurilor de mediu 
 
Gradul de complexitate în alocarea factorilor de degradare a mediului 

înconjurător în costurile totale este foarte ridicat din cauză că nu se pot atribui 
valori monetare în cazul tuturor impacturilor externe (Caraiani et al., 2010). 

Metodele folosite de companii în evaluarea costurilor de mediu sunt 
evaluarea ciclului de viață, balanța de mediu, contabilitatea costului complet (a 
celor trei dimensiuni ale dezvoltării sustenabile), contabilitatea costului total și 
metoda ABC. 

 Potrivit cercetătorilor Rannou și Henri (2010, pp. 29-32) aceste metode nu 
sunt exclusive, având în comun o serie de parametri.  

În plus, pe lângă aceste metode de evaluare a costurilor de mediu există şi 
alte metode utilizate în anumite industrii sau alte ţări, dar care reprezintă, în fapt, 
versiuni perfecţionate/adaptate a celor amintite mai sus, un exemplu fiind modelul 
EEGECOST (Environmental Engineering Group Environmental Costing Model), 
utilizat pentru a promova contabilitatea de mediu în Africa de Sud şi bazat pe 
metoda costului total (De Beer, Friend, 2006, pp. 548-560). 

Analizând aceste metode se pot observa diferenţe semnificative în ceea ce 
priveşte faptul că nu toate metodele de evaluare a costurilor iau în considerare 
toate tipurile de costuri. De exemplu, metoda balanţei de mediu consideră doar 
consumul resurselor naturale, ignorând celelalte costuri. O altă diferenţa este dată 
de faptul că nu toate aceste metode pot atribui o valoare numerică costurilor de 
mediu cum sunt metodele evaluării ciclului de viaţă, balanţei de mediu şi a 
costului complet. De exemplu, metoda evaluării ciclului de viaţă nu ia în 
considerare costurile intangibile, incluzând cele determinate de relaţia cu 
stakeholderii, dar nici costurile contingente, acestea neputând fi asociate unei faze 
specifice ciclului de viaţă al unui produs. Totodată, metoda balanţei de mediu nu 
furnizează un echivalent numeric al consumului de resurse, acesta putând fi 
estimat dacă se solicită. Iar în cadrul metodei costului complet se ridică problema 
complexităţii determinării unei valori monetare costului externalităţilor (Rannou, 
Henri, 2010, pp. 29-32). 

Cu toate acestea, dificultatea implementării unui sistem de contabilitate a 
mediului nu constă în alegerea metodei de evaluare a costurilor, ci în identificarea 
tuturor costurilor derivate din respectarea prevederilor de mediu. Astfel de costuri 
pot fi generate de obligativitatea schimbării materiilor prime folosite cu unele mai 
puţin poluante, schimbare ce se va reflecta, cel mai probabil, într-o creştere a 
cheltuielilor cu materia primă şi nu asupra costurilor de mediu. 
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1.4.1. Metoda ABC – Activity-Based Costing  
 
Activity Based Costing (Modelul ABC) reprezintă modelul de bază al ABM 

– Activity Based Management, o disciplină care permite companiilor să îşi 
gestioneze activităţile şi procesele, cu scopul de a îmbunătăţi performanţele 
organizaţionale şi, de asemenea, valoarea care va fi primită în cele din urmă de 
client. Prin aplicarea costurilor directe şi indirecte ale unei afaceri către activităţile 
generatoare, ABM permite managerilor să obţină o înţelegere a costurilor şi 
profiturilor asociate unui produs, client, serviciu sau chiar unui proces de lucru 
(Getting started with SAS Activity Based Management, 2008, pp.12-20). 

Raiborn C.A. şi Kinney, M.R. (2011) prezintă ABM ca un model care se 
concentrează pe controlul activităţilor de producţie sau performanţă cu scopul de a 
îmbunătăţi valoarea atribuită clientului şi de a spori profitabilitatea. ABM include 
o gamă largă de concepte care pot ajuta compania să producă într-un mod mai 
eficient, să determine costurile mai precis, să controleze şi să evalueze 
performanţa în mod efectiv. O componentă importantă a ABM o reprezintă 
analizarea activităţilor, care presupune studierea activităţilor cu scopul de a le 
clasifica şi de a elabora metode de diminuare sau eliminare a acelor activităţi care 
cresc costurile şi nu se concretizează în aducerea de valoare clienţilor. 

O problemă considerabilă privind costurile de mediu o reprezintă alocarea 
acestor costuri pe activitățile sau produsele care le-au generat. De aceea, multe 
companii tratează costurile de mediu precum costurile generale și nu le identifică 
ca atare, ceea ce contribuie semnificativ la subaprecierea costurilor de mediu. De 
reţinut este faptul că în cadrul acestei metode, trebuie identificate iniţial costurile 
de mediu. Prin urmare, metoda ABC poate oferi companiilor posibilitatea de a 
aloca costurile de mediu activităților, fie prin metoda tradițională sau folosind un 
inductor de cost legat de mediu pentru a aloca costurile de mediu mai întâi 
activităților și apoi produselor, sau plecând de la activităţi de mediu la produsele 
generatoare de costuri (Rannou, Henri, 2010, pp. 29-32). 

Caraiani et al. (2010, pp. 44-56) subliniază faptul că punctul forte al metodei 
ABC este acela că dezvoltă înţelegerea proceselor asociate fiecărui produs (United 
Nations, 2001). Acesta permite „îmbunătăţirea calculaţiei costurilor înregistrate de 
obicei în conturi de cheltuieli generale asupra activităţilor şi produselor poluante, 
determinate prin proceduri cantitative specifice raţionamentelor pe întreg ciclul de 
viaţă al produsului”. 

 
2. Metodologia cercetării 
 
Presiunea de conservare și de reglementare în creștere la nivel global 

determină abordarea tot mai importantă a aspectelor legate de mediu în 
agricultură. Astfel, în studiul ce va urma se examinează impactul acestei industrii 
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asupra mediului prin dezvoltarea unui sistem de costuri pentru sustenabilitate – 
Activity Based Costing luând în considerare două societăţi comerciale ce 
activează în această ramură a economiei. De asemenea, se va încerca găsirea unor  
metode de reducere a impactului asupra mediului în agricultură. 

În continuare, vom elabora un studiu empiric în care se va aprecia măsura în 
care costurile de mediu sunt reflectate prin utilizarea metodei ABC în cadrul unor 
societăţi ce activează în domeniul agriculturii în România. La baza acestui studiu 
de caz au stat situaţiile financiare ale societăţilor Alsagri SRL şi Agroprest Sud 
SRL, statele de salarii, situaţiile privind culturile agricole, producţiile aferente 
acestora, dar şi datele înregistrate privind utilizarea imobilizărilor corporale. 

În ceea ce priveşte documentarea cu privire la aspecte ce ţin de activităţile 
desfăşurate în cadrul acestei companii, aceasta s-a realizat prin colectarea de 
informaţii necesare prin contactul direct cu personalul angajat în cadrul acestor 
entităţi cu care s-au purtat discuţii cu privire la activităţile întreprinse de acestea.  

Obiectivul principal al studiului îl constituie determinarea costului unitar 
aferent producţiei de grâu, porumb şi floarea soarelui în cadrul societăţilor Alsagri 
SRL şi Agroprest Sud SRL, atât prin utilizarea metodei ABC, cât şi observarea 
costurilor de mediu din această perspectivă.  

 
3. Studiu empiric privind implementarea metodei ABC  

 în contextul sustenabilităţii 
 
Alsagri SRL şi Agroprest Sud SRL reprezintă societăţi comerciale cu 

răspundere limitată, având capital integral privat. Aceastea au devenit de-a lungul 
timpului afaceri dinamice, cu o strategie bine definită, cu conexiuni puternice şi o 
poziţie foarte bună pe un segment larg al pieţei interne. 

Pentru a răspunde cerinţelor de mediu la nivel global, s-a considerat a fi 
necesară o analiză la nivel de sistem de costuri, considerând costurile operaţionale 
ca fiind în totalitate costuri indirecte. De asemenea, pentru a avea succes într-o 
piața globală, astăzi, companiile trebuie să genereze produse sau servicii de înaltă 
calitate și să aibă structuri de costuri competitive, dar, mai cu seamă, trebuie să 
ţină cont ca activităţile întreprinse să nu cauzeze pagube de orice natură 
ecosistemului.  

În determinarea într-un mod eficient a costurilor este necesară o înţelegere 
foarte bună a cauzelor care au stat la baza lor, adică a inductorilor de cost. 

 
3.1. Abordarea externalităţilor  
 
În cadrul acestor companii se întâlnesc ambele forme de externalităţi – 

pozitive şi negative. Astfel, externalitatea pozitivă se poate reflecta prin faptul că 
aceaste companii, având sediul social în acelaşi perimetru, au permis unui 
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apicultor să îşi amplaseze stupii în cadrul fermei, astfel beneficiind de o mai bună 
polenizare a plantelor. Însă, în acelaşi timp, apicultorul suportă o externalitate 
negativă datorată utilizării insecticidelor şi pesticidelor în agricultură, care, 
conform unor studii elaborate recent de către EFSA, Autoritatea Europeană pentru 
Siguranţă Alimentară, s-a dovedit că are efecte acute asupra albinelor şi coloniilor 
de albine care au condus la depopularea unor anumite zone în ultima perioadă. 

O externalitate negativă raportată la aceaste societaţi poate fi gestionarea 
deşeurilor, care pot cauza efecte distructive mediului înconjurător prin poluare. 
Costul acestui tip de externalitate este estimat pe baza suprafeţei de teren, dar şi în 
raport cu orele efectiv realizate cu ajutorul mijloacelor de transport folosite în 
cadrul acestei activităţi. 

Utilizarea ingraşămintelor chimice care ajung pot ajunge în pânza freatică 
fac obiectul unui alt tip de externalitate negativă.  

Un alt tip de externalitate pozitivă poate fi atragerea de fonduri europene 
prin programul FEADR – Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală, care sprijină financiar ţările membre ale Uniunii Europene în vederea 
implementării unei politici agricole comune şi dezvoltării rurale. Aceaste 
societăţi, prin programul FEADR, au achiziţionat o parte din activele corporale, 
evaluarea economică a externalităţilor fiind posibilă în acest caz prin intermediul 
metodei de control a costurilor reflectată în literatura de specialitate de Rannou C. 
şi Henri J.F. (2010, pp. 29-32). Ipoteza care stă la baza acestei metode este aceea 
potrivit căreia costurile impacturilor asupra mediului (inclusiv poluarea) pentru o 
companie sunt egale cu costul instalării, manipulării și mentenanței tehnologiilor 
care ar fi putut permite companiei să evite pagubele aduse mediului înconjurător.  
Controlul costurilor reprezintă cea mai simplă metodă de măsurarea a costurilor 
externe și cea mai ușor de justificat, deoarece generează costul pe care o companie 
l-a suportat pentru a evita producerea costurilor externe.  

 
3.2. Descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul celor două companii 
 
În contextul dezvoltării modelului ABC de calcul al costurilor se prezintă 

principalele activităţi întreprinse pentru obţinerea producţiei de grâu, floarea-
soarelui şi porumb pentru anul 2012. 

Începând cu toamna anului 2011, terenul se pregăteşte pentru un nou ciclu 
de exploatare, în acest caz producţia de grâu, prin arat şi discuit. Arătura, cea mai 
veche lucrare cu plugul, permite o mai bună dezvoltare a plantelor. În acelaşi timp 
discuitul mărunţeşte brazdele arate, iar resturile vegetale reintră în sol şi se 
încorporează mai bine, calitatea pământului crescând vizibil. La această fermă, 
aratul şi discuitul se utilizează numai în cazul producţiei de grâu. 

O altă lucrare este reprezentată de pregătirea patului germinativ care ajută la 
asigurarea condiţiilor de germinaţie corespunzătoare culturii ce urmează să fie 
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semănate. Prin această lucrare se doreşte germinaţia seminţelor, răsărirea 
uniformă şi dezvoltarea platelor în condiţii normale pe un teren fără buruieni. 

Tratamentul fitosanitar se aplică numai culturii de grâu, acesta folosind la 
prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare. 

Lucrările ce urmează sunt aproximativ similare pentru toate culturile: 
semănatul, fertilizatul, erbicidatul, recoltatul şi transportul producţiei din câmp. 
Diferenţa dintre aceste activităţi este făcută de utilajul folosit şi timpul consumat 
aferent lucrărilor. 

Din punct de vedere al produselor folosite pentru culturi, acestea sunt de 
înaltă calitate şi sunt distribuite în funcţie de problemele care se ivesc pe parcursul 
creşterii culturilor, probleme cauzate de buruieni, boli sau dăunători. 

De menţionat este faptul că, în totalitatea lor, culturile, la această fermă, se 
rotesc în fiecare an, pentru a obţine producţii mai bune şi pentru a evita diferite 
boli ale plantelor care se pot transmite ereditar. În acest mod, tratându-l, pământul 
este menţinut fertil, cu o compoziţie fizico-chimică echilibrată. 

În tabelul următor, se prezintă principalele activităţi identificate în realizarea 
culturilor de porumb, grâu şi floarea soarelui, precum şi inductorii de cost aferenţi 
lor: 

Tabelul 1 
Identificarea activităţilor şi inductorilor de cost 

Nr. 
crt. Activităţi Inductori de cost 
1 Arat Ore arat
2 Scarificat Ore scarificat
3 Discuit Ore discuit
4 Pregătire pat germinativ Ore pregătire pat germinativ 
5 Semănat păioase Ore semănat păioase
6 Semănat plante prăşitoare Ore semănat plante prăşitoare 
7 Fertilizat Ore fertilizat
8 Erbicidat Ore erbicidat
9 Tratament fitosanitar Ore tratament fitosanitar

10 Prăşit Ore prăşit
11 Recoltat Ore recoltat
12 Recoltat plante prăşitoare Ore recoltat plante prasitoare 
13 Transport producţie din câmp către depozit Ore transport
14 Gestionarea deşeurilor aferente utilajelor Ore utilizare utilaje
15 Gestionarea deşeurilor de tipul ambalajelor Ha 

 
Suprafaţa de teren pe care aceaste companii îşi desfăşoară activitatea este în 

principal arendată, cumulând un total de 791,75 ha. Producţia pentru anul 2012 se 
împarte astfel: grâu – 1.033,4t/ha, porumb – 362,3 t/ha şi floarea-soarelui – 
363,15 t/ha. 
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Veniturile operaţionale sunt calculate luând în considerare atât venitul din 
vânzarea producţiei propriu-zis, cât şi veniturile aferente subvenţiilor înregistrate. 
Conform APIA, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, subvenţiile aferente 
terenurilor agricole pentru anul 2012 au fost de 106 euro/ha. Astfel, venitul anual 
mediu pe hectar este repartizat după cum urmează: grâu – 1.464,22 lei, porumb – 
1.506,96 lei, iar floarea-soarelui – 2.550,73 lei. 

În ceea ce privește activităţile identificate de gestionare a deşeurilor, sunt 
deţinute contracte cu firme de prestări servicii de tipul reciclărilor, reuşind astfel 
să se menţină un nivel al igienizării şi întreţinerii mediului înconjurător. Pentru 
deşeurile aferente utilajelor, societaţile ţin evidenţa uleiului uzat şi anvelopelor 
uzate pe care nu le valorifică ulterior. Uleiul uzat este considerat un deşeu 
periculos pentru mediul înconjurător. Deşeurile de tipul ambalajelor cu conţinut 
de substanţe periculoase sunt şi acestea catalogate ca fiind periculoase, compania 
ţinând cont de modul de intrare şi ieşire din societate. 

 
Tabelul 2 

Alocarea costurile indirecte (operaţionale) pe activităţi 
Costuri indirecte Tipul de activitate Costuri anuale estimate 

Salarii 1-13 127.497,00 
Motorină 1-13 158.238,00 
Amortizare tractor John Deer 7930 2,3 20.772,73 
Amortizare tractor John Deer 6920 6,10,13 20.797,08 
Amortizare tractor John Deer 6230 1,4,5,7,8,9,13 36.051,89 
Amortizare plug reversibil 1 1.344,36 
Amortizare grapă cu discuri Agram 3 2.137,44 
Amortizare vibrocultor 4 1.984,08 
Amortizare Kuhn Megant 5 13.444,06 
Amortizare distribuitor îngrăşăminte 7 1.437,00 
Amortizare cultivator Agram 2 5.170,00 
Amortizare grapă hidraulică Monosem 10 8.410,44 
Amortizare pulverizator RAU 8,9 11.658,12 
Amortizare combină John Deer CTS 11,12 18.592,80 
Amortizare combină CASE AXIAL FLOW 1680 11,12 16.607,00 
Amortizare header CASE 11 18.532,80 
Amortizare header Geringhoff 12 11.686,89 
Amortizare benă cereale -Seria 0172 13 8.216,28 
Amortizare benă cereale -Seria 0175 13 8.216,28 
Amortizare semănătoare Monosem 6 10.446,04 
Cheltuieli cu gestionarea deşeurilor de tipul:  
 ulei uzat aferent utilajelor 14 756,00 
anvelope uzate aferente utilajelor 14 210,00 
ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase 15 1.522,11 
Total costuri indirecte 503.728,40 
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Lucrările întreprinse în cadrul acestor companii se realizează cu ajutorul 
următoarelor utilaje: tractor John Deere 6230, tractor John Deere 6920, tractor 
John Deere 7930, combină John Deere CTS, combină CASE. 

În cazul amortizărilor tractoarelor este important de specificat faptul că 
anumite lucrări se realizează cu un tip specific de tractor. În acest caz, lucrările de 
scarificat şi discuit se realizează cu tractorul John Deere 7930, lucrările de 
semănat plante prăşitoare, prăşit şi transportul producţiei din câmp la depozit se 
realizează cu ajutorul tractorului John Deere 6920, iar celelalte lucrări agricole se 
execută folosind tractorul John Deere 6230. 

Pentru alocarea amortizărilor utilajelor utilizate în ambele activităţi de 
recoltat – recoltat plante păioase şi recoltat plante prăşitoare trebuie menţionat 
faptul că la cultura de grâu se recoltează folosind ambele combine cu hedere 
corespunzătoare. Datorită faptului că recoltatul pentru culturile de floarea-soarelui 
şi porumb implică folosirea unui heder special, în acest caz hederul Geringhof 
aferent combinei John Deere CTS, această activitate va lua în considerare doar 
amortizarea aferentă acestor elemente patrimoniale. 

Datorită faptului că există diferenţe între utilajele agricole din punct de 
vedere al capacităţii cilindrice a motorului şi al masei pe care o deţin am utilizat 
un coeficient de ajustare diferit pentru fiecare utilaj, ceea ce va duce la un consum 
de motorină repartizat şi în funcţie de caracteristicile acestora.  

 
Tabelul 3 

Înregistrarea unui coeficient de ajustare 
Utilaj Consum motorină (l/h) Coeficient ajustare 
6230 20,4 1 
6920 31,1 1,52 
7930 40,1 1,94 

Combină JD 34,88 1,71 
Combină Case 30,4 1,49 

 
În alocarea inductorilor de cost pe tipurile de activităţi identificate s-au 

utilizat datele înregistrate de entitate cu privire la utilizarea imobilizărilor 
corporale. 

Caraiani et al. (2010) susţin că aplicând metoda ABC de recunoaştere şi 
evaluare a costurilor acest lucru va „permite îmbunătăţirea calculaţiei costurilor 
prin alocarea costurilor înregistrate de obicei în conturi de cheltuieli generale, 
asupra activităţilor şi produselor poluante, determinate prin proceduri cantitative 
specifice raţionamentelor pe întreg ciclul de viaţă al produsului”. 

Pentru a determina alocarea costurilor pe activităţi a fost folosită 
repartizarea inductorilor de cost aferenţi activităţilor pe culturi agricole şi, de 
asemenea, cheltuielile indirecte identificate în activitatea operaţională a acestei 
organizaţii: salarii, motorină şi amortizările aferente fiecărui tip de utilaj agricol. 
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De exemplu, în calcularea costului aferent activităţii de arat au fost considerate 
costul amortizării plugului, al tractorului John Deere 6230, motorinei şi salariilor. 

Activităţile identificate, specifice dezvoltării sustenabile a afacerii în cazul 
ambelor companii, sunt gestionarea deşeurilor aferente utilajelor şi ambalajelor 
care rezultă din folosirea tratamentelor pentru culturi. Costul aferent activităţii de 
gestionare a deşeurilor de tipul ambalajelor este repartizat în funcţie de suprafaţa 
aferentă fiecărei culturi, iar cel ce înglobează deşeurile rezultate în urma folosirii 
utilajelor este alocat în funcţie de numărul de ore lucrate cu fiecare utilaj în parte. 

Legea care reglementează regimul deşeurilor este Legea nr. 211/15 
Noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 837/25 Noiembrie 2011. 
Aceasta stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii 
populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de 
generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii 
resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora. 

Deşeurile de ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase necesită o mare 
atenţie în momentul înlăturării din procesul de producţie, acestea fiind catalogate 
ca deşeuri periculoase conform Legii nr. 211/2011. Codul aferent acestora este 
15.01.10 şi se referă la ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu 
materiale periculoase. 

De asemenea, uleiul uzat este catalogat ca fiind un deşeu periculos. Codul 
aferent acestuia este 13.02.05, reprezentând uleiuri minerale neclorurate de motor, 
de transmisie şi ungere. Acumulatorii auto uzaţi (cod 16.06.01 - baterii cu plumb) 
au acelaşi tratament ca şi uleiul uzat. 

Ambele companii sunt răspunzătoare în acest fel de transferarea 
operaţiunilor de tratare a deşeurilor unui operator economic autorizat care 
desfăşoară activităţi de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile legii. 

 
Tabelul 4 

Rezultatele repartizării costurilor conform metodei ABC 
Indicatori Grâu Floarea-soarelui Porumb Total 

  Activitatea 1 - Arat
1. Volum inductori 315 315 
2. Costul inductorilor de cost 175,98 u.m./ora arat 
3. Costul activităţii 55.433,74
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 100% 100% 
  Activitatea 2 - Scarificat  
1. Volum inductori - 57 84 141 
2. Costul inductorilor de cost 332,79
3. Costul activităţii - 18.969,16 27.954,55 46.923,71 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii - 40,43% 59,57% 100.00% 
  Activitatea 3 - Discuit
1. Volum inductori 76 76 
2. Costul inductorilor de cost 324,25



Designul sistemelor de costuri pentru sustenabilitate 
	

125
	

125

Indicatori Grâu Floarea-soarelui Porumb Total 
3. Costul activităţii 24.642,99 24.642,99 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 100% 100% 
  Activitatea 4 - Pregatire pat germinativ 
1. Volum inductori 127 58 86 271 
2. Costul inductorilor de cost 179,03
3. Costul activităţii 22.737,27 10.383,95 15.396,89 48.518,12 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 47% 21% 32% 100% 
  Activitatea 5 - Semănat păioase  
1. Volum inductori 109 109.00 
2. Costul inductorilor de cost 295,05
3. Costul activităţii 32.160,702 32.160,70 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 100% 100% 
  Activitatea 6 - Semanat plante prăşitoare 
1. Volum inductori 35 53 88 
2. Costul inductorilor de cost 362,45
3. Costul activităţii 12.685,88 19.210,05 31.895,93 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 39,77% 60,23% 100% 
  Activitatea 7 - Fertilizat  
1. Volum inductori 55 25 37 117 
2. Costul inductorilor de cost 183,99
3. Costul activităţii 10.119,69 4.599,86 6.807,79 21.527,34 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 47% 21% 32% 100% 
  Activitatea 8 - Erbicidat  
1. Volum inductori 55 25 37 117 
2. Costul inductorilor de cost 239,49208
3. Costul activităţii 13.172,06 5.987,30 8.861,21 28.020,57 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 47% 21% 32% 100% 
  Activitatea 9 - Tratament fitosanitar 
1. Volum inductori 55 - - 55 
2. Costul inductorilor de cost 239,49
3. Costul activităţii 13.172,06
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 100% 100% 
  Activitatea 10 - Prăşit
1. Volum inductori - 28 39 67 
2. Costul inductorilor de cost 369,28
3. Costul activităţii - 10,339.78 14,401.83 24,741.61 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 42% 58% 100% 
  Activitatea 11 - Recoltat  
1. Volum inductori 71 0 0 71 
2. Costul inductorilor de cost 867,91
3. Costul activităţii 61.621,78 0.00 0.00 61.621,78 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 100% - - 100% 
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Indicatori Grâu Floarea-soarelui Porumb Total 
  Activitatea 12 - Recoltat plante prăşitoare 
1. Volum inductori - 53 80 133 
2. Costul inductorilor de cost 364,54
3. Costul activităţii - 19.320,84 29.163,54 48.484,38 

4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii - 40% 60% 100% 
  Activitatea 13 - Transportat 
1. Volum inductori 40 35 65 140 
2. Costul inductorilor de cost 457,84
3. Costul activităţii 18.313,53 16.024,34 29.759,49 64.097,36 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 29% 25% 46% 100% 
  Activitatea 14 - Gestionarea deşeurilor utiaje 
1. Volum inductori 903 316 481 1.700 
2. Costul inductorilor de cost 0,57 lei/ ora 
3. Costul activităţii 513,12 179,56 273,32 966 
4. Proporţia de absorbţie a costului 
activităţii 53% 19% 28% 100% 

Activitatea 15 - Gestionarea deşeurilor de tipul ambalajelor
1. Volum inductori 370,86 168,37 252,52 791,75 
2. Costul inductorilor de cost 1,92 lei/ha 
3. Costul activităţii 712,96 323,69 485,46 1.522,11 
4. Proporţia de absorbţie a costului activităţii 47% 21% 32% 100% 

Total cost/obiect de cost 
252.599,9

1 98.814,36 152.314,13 503.728,40 
I. COST UNITAR 244,44 272,10 420,41 
II. MARJA UNITARĂ 924,16 2.031,30 1.097,44 

 
Cu ajutorul sistemului ABC de calcul al costurilor şi rezultatelor putem 

observa influenţa volumului inductorilor de cost asupra fiecărui tip de activitate, 
relaţia dintre inductorii de cost şi consumurile recunoscute pe activitate fiind de 
cauzalitate. 

În acest caz, fiecare obiect de cost suportă costuri indirecte în proporţia în 
care a consumat activităţi. 

Producţia aferentă culturii de grâu consumă 100% din activitatea de arat, 
astfel alocându-se 55.433,74 lei din totalul costului acestei activităţi. Această 
proporţie se regăseşte şi în totalul obiectului de cost, care este de 252.599,91 lei. 

Producţia aferentă culturii de floarea-soarelui consumă 40,43% din acti-
vitatea de scarificare a terenului agricol, astfel alocându-se 18,969.16 lei din 
totalul costului acestei activităţi. Această proporţie se regăseşte şi în totalul 
obiectului de cost, care este de 98.814,36 lei. În corespondenţă, producţia aferentă 
culturii de porumb consumă 59,57% din activitatea de scarificare şi primeşte 
27.954,55 lei din totalul costului acestei activităţi. 

În urma calculelor efectuate, activitatea de scarificare a terenului, ce 
cuprinde atât salariile aferente acestei lucrări agricole, consumul de motorină, 
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amortizarea cultivatorului Agram, dar şi amortizarea  tractorului John Deere 7930, 
consumă resurse în valoare totală de 46.923,71 lei. Baza de alocare a acestui cost 
este reprezentată de numărul de ore scarificare, care sunt în număr de 57 de ore 
aferente culturii de floarea-soarelui şi, respectiv, 84 de ore pentru cultura de 
porumb, reprezentând astfel un total de 141 de ore scarificare. Pe baza acestor 
sume s-a determinat un cost de 332,79 lei/oră scarificare. 

În ceea ce priveşte activitatea de gestionare a deşeurilor de tipul amba-
lajelor, aceasta consumă resurse în valoare totală de 1.522,11 lei. Acest cost a fost 
alocat pe baza hectarelor aferente fiecărei culturi, totalizând un număr de  791,95 
ha, din care: 370,86 hectare grâu, 252,52 hectare porumb, iar floarea soarelui 
168,37 ha. Cultura de grâu consumă 47% din această activitate fiindu-i alocată 
valoarea de 712,96 lei din totalul costului aferent acestei lucrări, în timp ce floarea-
soarelui consumă 21% şi îi este alocat un cost de 323,69 lei din totalul costului aferent 
acestei activităţi, iar porumbul 32%, cu un cost aferent de 485,46 lei.  

Datorită complexităţii activităţii desfăşurate, cele mai multe resurse sunt 
consumate în perioada recoltatului pentru ambele tipuri de plante – păioase şi 
prăşitoare. Astfel, acestea consumă în total 110.106,16 lei, cuprinzând amorti-
zările combinelor, salariile şi motorină ce revin acestei lucrări. În funcţie de 
condiţiile de lucru şi de dificultatea recoltării plantelor, se poate observa că grâul 
necesită un consum de resurse mai mare decât porumbul şi floarea-soarelui la un 
loc. Un alt motiv este acela că pentru cultura de grâu se folosesc ambele combine. 
De asemenea, costul pe ora de recoltat în cazul grâului este de aproximativ 868 
lei, în timp ce pentru culturile de porumb şi floarea soarelui acesta este 365 lei/ora 
de recoltat plante prăşitoare. 

În urma implementării modelului ABC în cadrul acestor societăţi se poate 
observa că acesta conduce la costuri indirecte unitare determinate pe baza 
raportului cauză - efect. 

Metoda ABC furnizează o perspectivă mai exactă a costului unui produs. 
Alocarea cheltuielilor indirecte activităţilor asociate producerii unui bun şi apoi 
produsului final permite eliminarea costurilor irelevante produselor.  

Metoda ABC este construită pe principiul că produsele, serviciile sau 
lucrările consumă activităţi, iar activităţile consumă resurse. Acest lucru a condus 
la o altfel de distribuţie a cheltuielilor indirecte operaţionale între cele trei obiecte 
de cost. Costul pe obiect s-a obţinut însumând costurile aferente celor 
cincisprezece activităţi identificate, repartizate în funcţie de inductorul de cost 
stabilit – orele aferente fiecarei activităţi, respectiv hectarele. 

Din această perspectivă, a consumului de activităţi şi, respectiv, resurse, 
pentru cultura de grâu, costul unitar este de 244,43 lei, ceea ce generează o marjă 
unitară de profit de 924,16 lei. 

Cu toate că în agricultură este foarte riscantă predictabilitatea în materie de 
tip de culturi pe care să le putem însămânţa pentru o nouă recoltă cauzată de 
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condiţiile meteorologice imprevizibile, pe baza acestui model putem decide care 
dintre culturi este mai profitabilă. 

De amintit este ideea cu privire la condiţiile meteo înregistrate în cursul 
desfăşurării producţiei agricole 2011-2012. În această perioadă producţiile 
înregistrate în 2012 au fost afectate de secetă înregistrând producţii înjumătăţite 
faţă de condiţiile normale. 

Considerăm, pe baza modelului realizat, necesară pentru un nou ciclu de 
exploatare pornirea unor culturi bazate în primul rând pe floarea soarelui, apoi 
porumb şi grâu. 

 
Concluzii 
 
Interesul tot mai crescut al evaluării impactului asupra mediului înconjurător 

se datorează ritmului tot mai alert de dezvoltare economică la nivel global. 
Impactul activităţii entităţilor economice asupra biosferei a determinat identi-
ficarea unor soluţii viabile cu privire la raportarea financiară din perspectiva 
socială şi de mediu şi identificarea unor metode de evaluare a costurilor de mediu. 

Contabilitatea (managerială și financiară), în actualul context economic, 
trebuie să vină în sprijinul asigurării dezvoltării sustenabile, prin oferirea unor 
informații esențiale privind impactul companiilor asupra mediului și societății. În 
acest sens, una dintre provocările cele mai importante o reprezintă dezvoltarea 
unor practici de identificare și măsurarea a costurilor de mediu care să ofere 
alternative de control al poluării, de selectare a acelor materiale care să susțină 
reducerea costurilor de mediu și să înlesnească protejarea mediului înconjurător.  

O metodă viabilă de evaluare a costurilor de mediu ar trebui să surprindă 
majoritatea tipurilor de costuri de mediu, să poată reflecta aceste costuri în 
termeni monetari (pentru a putea oferi managementului o privire „tangibilă” 
asupra acestor costuri și pentru a putea compara costurile de mediu pentru diferite 
produse sau procese), cât și să permită identificarea costurilor pe activitățile care 
le-au generat (pentru a putea evalua rentabilitatea acestor activități în temeni de 
impact asupra mediului). Prin urmare, nu considerăm oportună o ierarhizare a 
acestor metode, perfecţionarea unei metode sau o combinaţie a metodelor de 
evaluare, discutate în cadrul acestei lucrări, bazată pe specificul entităţilor ar putea 
reprezenta o soluție optimă. 

În urma cercetărilor efectuate pentru elaborarea acestei lucrări, considerăm 
oportun pentru viitor determinarea costurilor de mediu pe baza celorlalte 
metodelor ale căror diferenţe au fost prezentate anterior, şi anume: evaluarea 
costurilor externe pe ciclul de viaţă al produselor, balanţa de mediu, contabilitatea 
costului complet şi evaluarea costului total. 
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