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Abstract 
 
With an impressive number of current researches, management control is one of the most studied areas in the field, but 
the ideas promoted are different from one author to another. However, the main research question of this paper refers 
to the fact that the local public interest entities do not disclose any information related to the organization of the control 
in the annual management report. The lack of this information has led us to analyze its necessity from both the 
managerial and accounting point of view. The three levels of control of R. Antony were the starting point in this study, 
subsequently focusing on each stage. Strategic control, as the first stage of management control, has been studied in 
relation to the budgetary system and operational control from the financial and accounting perspective. 
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INTRODUCERE. A vorbi despre controlul unei lumi deosebit de preocupată poate fi 
neinteresant, însă scandalurile financiare de la începutul secolului al XXI-lea au scos în evidenţă 
problemele organizării mediului economic de afaceri. Johan Wolfgang Goethe a avut perfectă 
dreptate când a afirmat că „cifrele nu guvernează lumea, dar exprimă maniera în care aceasta este 
guvernată“.  

În analiza problemelor de cercetare ale controlului de gestiune, au fost remarcate atât cele de 
natură teoretică,? cât şi cele pragmatice. Existenţa unui număr impunător de studii în domeniul 
controlului de gestiune cu idei diferite de la un autor la altul reprezintă una din problemele actuale 
de ordin teoretic. Situaţie cu origini mai vechi, spre exemplu Rathe (1960, p.32; Demartini, 2014, p. 
28) a constatat 57 de definiţii ale controlului cu sensuri diferite în lucrările de management. Lipsa 
unei definiri clare a controlului, l-a determinat pe R. Antony (1965; Reeves şi Woodward 1970, p. 
38; Lowe şi Machin 1983; Demartini, 2014, p. 28) să elaboreze cele trei definiţii 1956, 1965 şi 1988 
şi totodată să conceapă o structură a controlului de gestiune actuală şi astăzi. În această perspectivă, 
relaţiile dintre strategiile manageriale şi contabilitate au fost examinate din perspectiva etapelor de 
control ale lui R. Antony. 

Referindu-ne la aspectele pragmatice ale controlului de gestiune, precizăm că raportul 
conducerii entităţii de interes public conform art. 31 (2. c) din Legea contabilităţii trebuie să includă 
o secţiune cu informaţii legate de organizarea controlul intern în cadrul entităţii. Întrebarea de 
cercetarea este următoarea: Din ce cauză entităţile nu aplică sau aplică incomplet procedurile 
sistemului de control intern? Lipsa acestei informaţii ne-a determinat să analizăm necesitatea 
acesteia din perspectiva managerială şi contabilă.  

La baza prevederilor din Legea contabilităţii Republicii Moldova se află Legea Sarbanes-
Oxley (SOX) succesoarea legii Securities Exchange Act din 1933 (1934). Această din urmă lege, a 
funcţionat timp de şapte decenii reprezentând mecanismul de reglementare dominant şi introdus cu 
scopul de a corecta deficienţele marii crize economice din 1929-1933. Legea SOX a fost 
implementată în viaţa economică şi socială americană pentru a corecta deficienţele guvernanţei 
corporative de la începutul secolului al XXI-lea Ca urmare a valului de scandaluri izbucnite în jurul 
unor companii: Enron, Tyco, WorldCom, Gobal, TelLink, Adelphia ş.a., preşedintele George W. 
Bush a ripostat fără întârziere şi a semnat pe data de 30 iulie, anul 2002 legea Sarbanes-Oxley.  
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În secţiunea 404 „Evaluarea managerială a controlului intern“ din Legea SOX se prevede ca 
rapoartele anuale cerute de Securities Exchange Act din 1934 să conţină şi raportul de control intern 
cu următoarele elemente: 

 responsabilităţile managementului în stabilirea şi menţinerea unei structuri adecvate de 
control intern şi proceduri de raportare financiară; şi 

 evaluarea cea mai recentă a eficienţei structurii şi procedurilor de control intern pentru 
situaţiile financiare. 

În această ordine de idei, directorii executivi şi directorii financiari sunt responsabil de 
organizarea controalelor interne. Iar aceştia, la rândul lor le implementează cu scopul de a se 
asigura că sunt informaţi la timp cu privire la gestiunea resurselor materialelor, financiare. 

În căutarea soluţiilor la problemele menţionate anterior am analizat realitatea elementelor de 
control ale lui R. Antony, concentrându-ne pe fiecare etapă în parte. Controlul strategic în calitate 
de primă etapă a controlului de gestiune a fost studiat în relaţie cu sistemul bugetar, iar controlul 
operaţional din perspectiva financiar-contabilă. 
Elementele sistemului controlului de gestiune 

În ciuda faptului că Malmi şi Brown (2008) au demonstrat apariţia sistemului controlului de 
gestiune (SCG) începând cu anii 80 ai secolului XX-lea, totuşi, susţinem opinia lui R. Anthony, prin 
lucrarea Planning and Control Systems (1965), care a pus bazele ideologice. Acesta s-a concentrat 
atât pe sistemul de control, cât şi pe trei tipuri de proceduri: planificarea strategică şi control, 
controlul tactic şi controlul sarcinilor. Managementul strategic se referă la procesele prin care se 
decid obiectivele entităţii, modificarea acestora, resursele utilizate pentru atingerea obiectivelor, 
precum şi politicile de guvernare privind achiziţiile, utilizarea şi punerea la dispoziţie a acestora. 
Controlul tactic este procesul prin care managerii se asigură că resursele sunt obţinute şi utilizate în 
mod eficace şi eficient pentru realizarea obiectivelor entităţii. Controlul sarcinilor, denumit şi 
control operaţional, reprezintă procesul prin care se asigură că sarcinile sunt realizate în mod 
eficace şi eficient (Anthony, 1965; p. 16-18, Demartini, 2014, p. 30).  

Caracterizat, în principal, printr-o destinaţie financiară (financial controls), sistemul 
controlului de gestiune este reprezentat prin intermediul mecanismelor utilizate de manageri pentru 
controlul altor manageri. De fapt, el presupune planificarea, supravegherea şi evaluarea ex-post a 
acţiunilor întreprinse de aceştia, în baza proceselor planificării strategice.  

 
  

  
 

 
Figura 1. Modelul lui R. Anthony cu privire la sistemul controlului de gestiune 

Sursa: Association of Chartered Certified Accountants and the Chartered Institute of Management Accountants, P5 
Advanced performance management, Published by: Kaplan Publishing UK Unit 2 The Business Centre Molly Millars 
Lane Wokingham Berkshire RG41 2QZ, 2008, 154 p. 
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Potrivit lui R. Anthony (fig. 1), primul nivel al controlului oferă consiliului de administraţie 
şi managementului de top o anumită încredere că planificarea strategică tratează cu prudenţă 
riscurile eventuale şi oportunităţile entităţii. Această etapă de control reprezintă una din priorităţile 
entităţii şi este influenţată atât de mediul intern, cât şi de cel extern (concurenţi, tendinţele pieţei, 
date economice etc.). De regulă, în cadrul acestei etape, controlul are un caracter convenţional, iar 
informaţia este nesigură şi speculativă. 

În cadrul nivelului doi de control după R. Anthony, controlul tactic (fig. 1) se preocupă de 
atingerea obiectivelor stabilite în cadrul planificării strategice. În cazul dat, analiza eficienţei 
îndeplinirii obiectivelor se măsoară prin cantitatea resurselor consumate şi timpul utilizat. Controlul 
se extinde asupra întregii entităţi şi poate implica centrele de responsabilitate specifice. O mare 
parte din informaţii sunt exprimate în termeni financiari şi de volum (productivitate, bugete, 
statistica muncii, capacitatea reală de producţie/servicii/activităţi).  

Controlul bugetar reprezintă unul dintre cele mai utilizate mijloace matematice şi 
informatice în activitatea de supraveghere a managementului executiv. Devenit cunoscut începând 
cu anii 1930, controlul bugetar face parte din controlul financiar (financial controls), fiind specific 
marilor întreprinderi (Bouquin, H., 2011). Bugetul constituie, în acelaşi timp, ultima etapă a 
planificării şi prima etapă a controlului. Aspectele complementare ale controlului de gestiune sunt 
următoarele: Obiectivele au fost realizate? Resursele alocate corespund celor previzionate? 
(Cuyaubere, T., Muller, J., 1991, p. 14). Controlul bugetar recomandă descentralizarea 
responsabilităţilor şi oferă autonomie persoanelor implicate în luarea deciziilor. Procesele se 
desfăşoară într-o ordine logică, începând cu fixarea obiectivelor şi finalizând cu măsurile corective. 
Coerenţa reprezintă cea de-a treia însuşire a controlului bugetar şi asigură armonizarea obiectivelor 
generale cu cele secundare ale entităţii (Gervais M., 2005, p. 312 ).  

Cel de-al treilea nivel de control, după R. Anthony (fig. 1), se referă la controlul operaţional 
preocupat în general pe activităţile zilnice şi are drept scop punerea în aplicare a planurilor strategice. 
„Controlul operaţional“ regrupează procesele folosite pentru verificarea sarcinilor (atribuţiilor) 
executanţilor. Potrivit ACCA (P5, 2008, p. 155), controalele contabile reprezintă o formă a 
controalelor operaţionale care se instituie pe termen scurt şi sunt foarte exigente.  

În cele din urmă, controlul de gestiune contribuie la optimizarea performanţei entităţii dacă 
respectă succesiunea logică a acestor procese de control. Obiectivele strategice reprezintă începutul 
acţiunii, continuate de planurile financiare şi sistemul de bugete, iar controlul bugetar şi evaluarea 
performanţei reprezintă etapele finale. O parte din cercetători apreciază că cea mai bună 
performanţă se realizează, de obicei, atunci când un buget este perceput drept o provocare 
realizabilă. Astfel, obiectivele trebuie să fie stabilite la un nivel „gata-gata să fie realizabile" pentru 
obţinerea motivaţiei maxime şi performanţe durabile. 
 
Strategiile manageriale şi controlul de gestiune 

 
Strategiile manageriale reprezentă unul din cele mai investigate domenii de cercetare în diverse 

perioade. Spre exemplu, M. Goold şi A. Campbell (1987) au realizat un studiu în baza holdingului 
"Group Ashridge", căutând răspuns la întrebarea: Cum ar trebui să fie conduse marile companii? 
Soluţia la această întrebare a fost găsită printr-o asociere cu mecanismele controlului de gestiune.  

În această perspectivă, considerăm necesar de iniţia studiul cu privire la relaţiile dintre 
controlul de gestiune şi strategiile manageriale prin definiţia lui H. Mintzberg care apreciază 
strategiile entităţii drept: o totalitate de idei, decizii şi acţiuni orientate spre: fixarea scopului şi 
obiectivelor generale, stabilirea posibilităţilor de selectare a mijloacelor pentru realizarea 
scopului, asigurarea aplicării acţiunilor şi activităţilor, controlul performanţei necesare realizării 
demersului strategic (Marchesnay, M., 2004, p. 21). După cum se observă din definiţie, strategiile 
au rolul de a asigura realizarea scopului şi a obiectivelor entităţii, iar controlul se apreciază drept 
un mijloc de susţinere a managementului executiv în realizarea strategiilor. 
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În acelaşi timp, M. Goold şi A. Campbell (1987) au identificate trei stiluri de control 
diferenţiate prin gradul de implicare a departamentelor în strategiile unităţilor şi prin genul 
controalelor efectuate (Bouquin H., 2011, p. 6): 

 strategii planificate (strategic planning): centrul dispune de un personal competent care 
cunoaşte bine activitatea companiei. Strategiile sunt elaborate centralizat şi se impune o viziune pe 
termen lung. Planurile de acţiuni şi bugetele solicitate de la unităţi sunt răspunsurile la planurile 
strategice pe care trebuie să le implementeze. Departamentul promovează cooperarea transversală, 
investiţiile capitale, iar rezultatele financiare locale nu constituie un factor de presiune; 

 controlul financiar (financial control): înfiinţarea de grupuri locale, împuternicite cu 
funcţia de a-şi pregăti propriile strategii prin rentabilitatea şi autofinanţarea propriilor investiţii. 
Controlul de gestiune trebuie să asigure măsurarea contribuţiei fiecărei unităţi la performanţa 
financiară fără încurajarea sinergiilor. Strategiile trebuie să fie profitabile, iar planurile şi bugetele 
monitorizează acţiunile din punct de vedere financiar. Responsabilitatea individuală este 
considerată pe termen scurt, iar M. Goold şi A. Campbell le numeşte "vaci de lapte"; 

 strategii controlate (strategic control): unităţile oferă strategii, pentru a fi aprobate de către 
departamentele care stabilesc, în prealabil, un cadru de politici strategice. Interesul se orientează 
spre verificarea demersului strategic, viziune pe termen lung prin prisma performanţei financiare. 
Se încurajează sinergiile, iar monitorizarea este echilibrată între indicatorii strategici şi financiari. În 
ciuda preocupărilor acţionarilor, acest stil se aseamănă cu cel al lui Sloan (Bouquin H., 2011, p. 6). 

În aceeaşi perioadă, R. Simons (1987, 1990, 1991) a realizat un studiu detaliat privind 
influenţa strategiilor asupra sistemelor de control, reuşind să dovedească rezultate surprinzătoare, 
contrar teoriilor. Acesta nu a ţinut cont de dimensiunile neformale, ignorând mecanismele invizibile 
de control. Totuşi, modelul său reprezintă una dintre cele mai utilizate surse teoretice de ghidare a 
controlul strategic. Ideile de bază ale modelului de control se bazează pe patru instrumente:  

 sistemul de idei - are rolul de a defini, comunica şi consolida valorile de bază, obiectivele 
şi direcţiile de organizare; 

 sistemul de supraveghere - stabileşte limitele explicite şi normele care trebuie respectate; 
 sistemul de control interactiv – urmăreşte implicarea personală şi permanentă a 

personalului subordonat managementului de top în procesul de luare a deciziilor; 
 sistemul de control bazat pe diagnosticare – are rolul de a analiza rezultatele entităţii şi a 

corecta abaterile efective în raport cu cele planificate prin intermediul sistemului de 
evaluare a performanţei. 

În concepţia lui R. Simons, mecanismele de control se diferenţiază de la o entitate la alta 
prin modul în care managementul de top utilizează, activ, diversele instrumente, prevăzând două 
nivele: nivelul superior şi cel inferior. Nivelul superior al controlului de gestiune se referă la 
arhitectura acestuia şi antrenează fie un control retoric, fie managementul riscurilor. Sistemul de 
control interactiv şi cel bazat pe diagnosticare din cadrul nivelului de jos se bazează pe informaţii 
reale şi corespunde elementelor clasice ale controlului de gestiune, iar ca arie de acoperire se referă, 
fie la dezvoltarea obiectivelor, fie la implementarea noilor strategii (Berland N., 2014, p. 44-50). 

Examinarea diverselor abordări cu privire la strategiile manageriale şi la controlul strategic 
ne determină să afirmăm că rolul strategiilor constă în realizarea obiectivelor. Însă, gradul de 
realizare a obiectivelor depinde şi de gradul de corelaţie dintre strategii şi obiective. În acest sens, 
am investigat poziţia ACCA (P5, 2008, p. 14) cu privire la această problemă. Profesioniştii acestei 
organizaţii susţin faptul că nivelul de executare a obiectivelor se verifică prin intermediul bugetelor, 
iar sistemul de planificare şi control are rolul de a pune în aplicare strategiile, în timp ce 
obiectivele constituie punctul de pornire materializat prin intermediul planurilor şi obiectivelor 
strategice, al planurilor şi obiectivelor tactice, al planurilor şi obiectivelor operaţionale. Planurile 
strategice pe termen lung sunt defalcate în planuri şi obiective pe termen mediu şi scurt, iar bugetele 
reprezintă planul financiar al operaţiunilor economice pe o perioadă viitoare, stabilite pe baza 
obiectivelor. De fapt, bugetul este un plan pe termen lung, mediu sau scurt, pentru susţinerea 
managementul în atingerea obiectivelor. Constatăm faptul că obiectivele sunt stabilite pentru a ajuta 
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entităţile în procesul de efectuare a controlului. Ele sunt considerate drept un sistem de obiective ce 
variază de la obiectivele generale ale entităţii; de la cel mai înalt nivel până la fiecare persoană din 
diversele departamente ale entităţii (ACCA F5, 2007, p. 123). 

Relaţiile dintre controlul de gestiune şi strategiile manageriale au fost analizate din punct de 
vedere teoretic prin intermediul obiectivelor. Studierea acestor relaţii, din punct de vedere 
pragmatic, a fost realizată prin intermediul controlului bugetar. R. Anthony şi o serie de alţi 
cercetători au demonstrat că eficienţa implementării şi gradul de realizare a strategiilor poate fi 
controlat prin intermediul sistemului bugetar. În această perspectivă, informaţia a fost culeasă din 
rapoartele anuale ale administratorilor pentru anul 2015 şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
entităţilor din cadrul pieţei reglementate a Bursei de Valori Bucureşti. Referinţele extrase din 
rapoarte au fost prelucrate în baza analizei de conţinut şi prezentate în figurile 2 şi 3.  

 

  

Figura 2. Relaţiile dintre strategii şi bugetul 
de venituri şi cheltuieli (%) 

Figura 3. Relaţiile dintre strategii, bugetul de 
venituri şi cheltuieli şi controlul bugetar (%) 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor rapoartelor anuale ale administratorilor pentru anul 2015 şi ale bugetelor 
de venituri şi cheltuieli 2016, piaţa reglementată Bursa de Valori Bucureşti.  

 
Cercetarea relaţiilor dintre bugetul de venituri şi cheltuieli şi strategiile manageriale (figura 2) 

demonstrează că 28 (72%) dintre cele 39 de entităţi au inclus în setul de informaţii de pe pagina 
web a Bursei de Valori Bucureşti bugetul de venituri şi cheltuieli. În acelaşi timp, strategiile 
manageriale deţin o pondere mai mică de 62%. Cu alte cuvinte, 24 dintre entităţile analizate au 
plasat informaţii cu privire la strategii. Există o serie de entităţi, în proporţie de 13%, ce au pus 
accent pe controlul bugetar în raportul administratorului, dar nu au prezentat nemijlocit acele 
bugete. Ponderea de 85% (72% + 13%) este rezultatul însumării a două poziţii din figura 2 şi atestă 
faptul că marea majoritate a entităţilor întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli, chiar dacă 5 
(13%) dintre cele 39 de entităţi nu le-au plasat pe pagina web. 

În rezultatul analizei relaţiei bugetul de venituri şi cheltuieli, strategiile manageriale şi 
controlul bugetar în baza datelor din figura 3 se observă că doar 11 (28%) din entităţile care au 
elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli au prezentat şi informaţii cu privire la strategii. Iar 10 
dintre aceste entităţi au inclus şi controlul bugetar (26%).  

Rezultatele studiului ne determină să afirmăm că în linii generale entităţile plasează 
informaţii cu privire la sistemul bugetar şi strategiile manageriale. Cercetarea fiecărui element 
separat demonstrează rezultate favorabile pentru fiecare element. Însă, dacă analizăm legătura 
dintre acestea atunci apare întrebarea: Entităţile care au prezentat strategiile manageriale au inclus 
şi bugetele de venituri şi cheltuieli? Răspunsul la această întrebare demonstrează că 74% (100% - 
26%) din entităţi nu au realizat o legătură dintre strategiile manageriale şi sistemul bugetar în 
rapoartele administratorilor. 
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Relaţiile dintre contabilitate şi controlul de gestiune 
Analizând rolul contabilităţii în cadrul SCG, Otley şi alţi colaboratori au demonstrat (1995, 

p. 33; Demartini, 2014, p. 31) diferenţele dintre controlul financiar şi controlul de gestiune. În timp 
ce controlul financiar vizează managementul cu funcţiile financiare, controlul de gestiune se 
concentrează asupra funcţiei de management în general, cu referire la scopul şi obiectivele generale 
ale entităţii. Această consideraţie este reală dar nu suficientă.  

G. Cokins (2014) a realizat un studiu prin care prezintă relaţiile dintre contabilitate, 
performanţa entităţii şi controlul de gestiune. Contabilitatea a fost analizată prin prisma celor două 
laturi; financiară şi de gestiune, în timp ce contabilitatea de gestiune prin prisma contabilităţii 
costurilor şi măsurarea acestora. Hansen, Mowen şi Guan (2009, p. 33) au remarcat faptul că 
sistemul de management al costurilor examinează problemele prin prisma a doua elemente: 
contabilitatea costurilor şi controlul operaţional al acestora. Rolul contabilităţii costurilor rezidă în 
furnizarea costului bunurilor vândute prin diverse metode şi procedee efectuate în baza IFRS 
(SNC), precum şi a altor reglementări. Măsurarea costurilor presupune analiza şi raportarea 
costurilor precum şi deciziile pe bază de costuri planificate. Analiza şi raportarea costurilor 
prevede examinarea cauzelor diferenţelor bugetare, determinarea profitabilităţii, precum şi a unei 
multitudini de indicatori cu privire la evaluarea performanţei, stabiliţi în baza situaţiilor financiare şi 
a bugetelor cu orientare descriptivă. Deciziile pe bază de costuri planificate vizează contabilitatea 
prescriptivă şi se referă la activităţile viitoare ale entităţii, prin diverse planuri financiare şi bugete. 
Bineînţeles că, acestea sunt elaborate în baza datelor contabilităţii descriptive, precum şi a 
rezultatelor obţinute în urma evaluării performanţei financiare şi nefinanciare (Cokins, 2014).  

 
  
  DIRECTORUL FINANCIAR (CFO) 
 
  

 Figura 4. Structura funcţională a contabilităţii de gestiune 
Sursa: Global Management Accounting Principles, december 2015, http://www.cimaglobal.com, p. 23.  
 

În această ordine de idei, controlul de gestiune îşi extinde funcţiile prin includerea 
sistemului de măsurare a performanţei atât prespectiv, cât şi descriptiv, prin intermediul datelor 
furnizate de contabilitatea financiară. Harta strategică, tabloul de bord prospectiv, măsurile de 
performanţă, bugetarea şi suportul managementului în relaţiile cu clienţii reprezintă o parte dintre 
noile abordări ale contabilităţii de gestiune. Însă studiul prezentat anterior vizează atribuţiile 
contabilităţii de gestiune prin prisma a celei generale, prezentată într-o manieră teoretică. În scopul 
prezentării poziţiei instituţiilor oficiale din domeniu, am utilizat informaţia prezentată de Institutul 
Contabililor de Gestiune Certificaţi (CIMA) prin intermediul figurii 4. Ghidul elaborat de CIMA - 
Global Management Accounting Principles (2015) a fost elaborat în baza principiilor contabile 
general acceptate, respectiv a principiilor generale ale contabilităţii de gestiune, precum şi a IFRS. 

Funcţia de management a contabilităţii 

                               

 

Diverse 
expertize 
tehnice 

ALTE 
DOMENII 

- resurse umane 
- tehnologii 

informaţionale 
etc. 

Raportare 
externă 

 

Managementul 
informaţional 

Managementul 
performanţei 

Sistemul 
informaţional 

Contabilitatea financiară şi operaţională 
- înregistrarea şi raportarea tranzacţiilor de bază 
- optimizarea proceselor 
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Rolul acestuia este de a susţine managerii contabili în procesul decizional, îmbunătăţirea 
performanţei şi asigurarea unui succes sustenabil. 

Impozitele şi taxele, numerarul, fuziunile, achiziţiile ţin de categoria Diverse expertize 
tehnice (fig.4), în timp ce categoria Raportări externe se referă la integritatea raportărilor financiare 
şi situaţia conturilor statutare. Managementul informaţional presupune realizarea diverselor analize, 
interpretarea şi prognozarea acestora. Managementul performanţei are un conţinut substanţial şi 
include:  

 planurile şi strategiile; 
 costurile; 
 evaluarea riscurilor; 
 proiectele de management; 
 guvernanţă şi audit intern (Global Management Accounting Principles, 2015).  

În vederea verificării gradului de corespondenţă dintre abordările teoretice şi cele 
pragmatice cu privire la relaţiile dintre controlul de gestiune şi contabilitate, au fost utilizate 
aceleaşi rapoarte ale administratorilor pentru anul 2015 amintite anterior. Elementele componente 
ale contabilităţii de gestiune preluate din Ghidul (Global Management Accounting Principles, 2015, 
CIMA) a stat la baza elaborării acestor categorii, având drept scop verificarea legăturii dintre cadrul 
legal internaţional şi rapoartele anuale ale entităţilor din România. 

 
Figura 5. Ponderea informaţiilor diferitor componente ale contabilităţii de gestiune 

preluate din Ghid (%) 
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor rapoartelor anuale ale administratorilor pentru anul 2015, piaţa 
reglementată, Bursa de Valori Bucureşti. 

Elementele din figura 5 se referă la componentele pragmatice ale contabilităţii de gestiune, 
unde se observă că toate entităţile în proporţie de 100% plasează informaţii cu privire la situaţia 
financiară, sistemul de măsurare a performanţei şi stewardshipul. Deşi controlul intern şi controlul de 
gestiune prezintă doar 54% din entităţile vizate, elementele cu referire la managementul riscurilor şi 
guvernanţa corporativă au o pondere de aproximativ 95%, fapt ce demonstrează funcţionalitatea 
controlului intern. Strategiile financiare (41%) şi auditul intern (36%) sunt elementele cu cele mai mici 
ponderi. Totuşi, trebuie ţinut cont de faptul că acestea sunt cele mai noi categorii ale contabilităţii de 
gestiune, iar ponderile respective demonstrează că o parte din administraţia entităţilor româneşti 
conştientizează necesitatea introducerii lor. Cifra de 41% ne relatează că 16 din cele 39 de entităţi au 
inclus în raportul anual informaţii cu privire la strategiile entităţii.  
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CONCLUZII 
În calitate de călăuză a managementului executiv, controlul de gestiune vizează procesele 

implementate cu scopul realizării obiectivelor strategice ale entităţii. Strategiile manageriale, în 
calitate de element al sistemului controlului de gestiune, au fost remarcate prin rolul deosebit asupra 
realizării obiectivelor. Cele mai noi cercetări în domeniu le definesc drept setul de decizii şi acţiuni 
manageriale, având rolul de a influenţa obiectivele entităţii. Ideea combinării strategiilor 
manageriale cu sistemul controlului de gestiune, prin prisma contabilităţii a avut rolul de a 
demonstra că strategiile reprezintă prima etapă a managementului performanţei, alături de 
planificare, executare şi revizuire.  

Studierea relaţiilor dintre strategii şi controlul de gestiune au avut rolul de a demonstra 
importanţa primei etape de control al lui R. Anthony. Bugetele ţin de cea de a doua etapă cu rolul de 
a transforma strategiile, planurile şi programele pe termen lung în unităţi monetare pe termen scurt. 
Cea de-a treia etapă se referă la controlul operaţional concentrat pe activităţile zilnice necesare 
pentru punerea în aplicare a planurilor strategice. Controlul contabil reprezintă una din formele 
controlului operaţional, vizează perioadele pe termen scurt. 

Noile abordări teoretice şi pragmatice cu privire la controlul de gestiune au demonstrat poziţia sa 
de sistem şi au justificat faptul că nu mai poate fi considerat drept contabilitatea costurilor. Din această 
perspectivă, a fost dovedit că informaţia contabilă nu include doar date din trecut, ci cuprinde şi date de 
natură prescriptivă, necesare pentru valorificarea viitorului strategic al entităţii. Prin intermediul 
studiului practic, au fost prezentate dovezi cu privire la conştientizarea din partea managementul entităţii 
că un raport al administratorului nu trebuie să conţină doar situaţiile financiare. Aceste rapoarte trebuie 
să includă şi informaţii cu privire la: modul de organizare a controlului intern şi a celui de gestiune, 
guvernanţa corporativă, auditul intern şi dezvoltarea sustenabilă. 
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