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Controlul de gestiune a evoluat de la o activitate de control, unde se punea accent pe verificarea şi realizarea unei
norme prestabilite, până la un instrument de gestionare a entităţii, care reflectă un spectru larg de probleme legate de
procesul de realizare a obiectivelor. Analiza temeinică a literaturii de specialitate, autohtone şi străine, privind definiţia
controlului de gestiune permite a delimita opiniile savanţilor în două grupe de abordări ştiinţifice, şi anume: clasice şi
moderne. Controlul de gestiune redat prin abordări clasice se consideră drept o tehnică de calcul care asigură măsurarea
performanţelor, iar prin abordări moderne se prezintă ca un instrument strategic de gestionare a entităţii pe viitor.
Cuvinte-cheie: control de gestiune, abordări clasice, abordări moderne.
SCIENTIFIC APPROACHES IN DEFINING MANAGEMENT CONTROL
Management control has evolved from a control activity, where the main target was to verify and realize the default
standard, to an entity management tool, that reflects a wide range of problems related to the process of objectives
achievement. A deep analysis of the domestic and foreign specialty literature concerning the definition of management
control, allows the division of scientists’ views into two groups of scientific approaches, and mainly: classical and
modern. The classical approach of management control is considered a computing which ensures the measurement of
performances, while the modern approach represents a strategic tool for further entity management.
Keywords: management control, classical approaches, modern approaches.

Introducere
Poziţionând controlul în componentele structurale ale gestiunii, se poate preciza că existenţa acestuia este
determinată de aceiaşi factori care au influenţat evoluţia contabilităţii şi capacitatea acesteia de analiză şi
cunoaştere. Controlul de gestiune a apărut ca răspuns la nevoia dezvoltării preocupărilor faţă de eficienţa
economică şi asigurării unei conduceri performante, care a devenit din ce în ce mai complexă în condiţiile
tendinţelor descentralizate ale responsabilităţilor.
O perioadă îndelungată, controlul de gestiune a fost considerat o tehnică de calcul şi de control, fiind limitat
la contabilitatea analitică şi bugete. Treptat, mediul economic a obligat entităţile să acţioneze plecând de la
marketing, creşterea taliei a condus la descentralizarea autonomiei, raritatea resurselor a cerut raţionalizare în
utilizare, iar consolidarea informaţiei necesită transpunere monetară. Toţi aceşti factori au condus la crearea
şi la extinderea procesului de planificare şi de bugetare.
Astfel, dezvoltarea controlului de gestiune a antrenat şi evoluţia contabilităţii de gestiune, a cărei informaţie
a devenit mai detaliată şi care s-a dotat cu tehnici contabile mai rafinate. Pe de o parte, contabilitatea financiară
şi cea de gestiune trebuie să se doteze cu noi proceduri şi tehnici care să producă din informaţia financiară un
instrument mai fiabil pentru controlul de gestiune. În consecinţă, evoluţia entităţii implică şi conceperea unor
sisteme de control de gestiune mai puţin dependente de informaţia furnizată de contabilitate. Modul de organizare şi de realizare a controlului de gestiune, într-o entitate, depinde şi de mărimea acesteia, de specificul
activităţii etc.
Controlul de gestiune, considerat managerul informării, trebuie să influenţeze rolul stimulativ al acestuia
în cadrul sistemului de informare. Din punct de vedere teoretic, acesta îndeplineşte o funcţie de sistematizare
şi generalizare a practicii, prin care mediul informaţional al entităţii influenţează nemijlocit procesul decizional.
Controlul de gestiune produce, în acest sens, o ofertă informaţională indispensabilă.
La început, controlul de gestiune a fost orientat spre problemele economice şi financiare, pe termen scurt
şi de ansamblu, de tip gestiune bugetară, care se caracterizează prin nişte concepte clasice ale controlului de
gestiune. Importanţa controlului de gestiune creşte progresiv şi capătă o nouă dimensiune prin faptul că
măsurarea în termeni economici nu mai este o exclusivitate a sectorului industriei, extinzându-se, treptat,
spre servicii şi în alte sectoare.
În acest context, controlul de gestiune este considerat drept sistem de pilotaj al entităţii care intervine la
toate nivelurile de decizie şi permite măsurarea performanţelor pe niveluri ierarhice formate în cadrul entităţilor.
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Abordări ştiinţifice
Reperele menţionate pun în evidenţă faptul că apariţia şi, ulterior, dezvoltarea controlului de gestiune sunt
reflexe ale unui context socioeconomic, a cărui schimbare influenţează tehnicile şi mijloacele pe care acesta
le întrebuinţează.
Mutaţiile din mediul de afaceri contemporan au dus la redefinirea noţiunii de control al entităţii, în sensul
că acesta reprezintă o acţiune prin care se urmăreşte dominarea sau măcar influenţarea unui sistem.
Pentru a facilita definiţia controlului de gestiune şi a-i stabili locul în cadrul controlului pe care îl organizează entitatea, este necesar să procedăm, în prealabil, la o examinare, dacă nu completă, cel puţin globală, a
obiectivelor acestui sistem şi a structurii lui de ansamblu.
Analiza critică a literaturii de specialitate din ţară şi din străinătate privind afirmaţiile savanţilor referitoare
la definirea controlului de gestiune ne-a permis să identificăm două grupuri de abordări ştiinţifice ale acestuia.
Caracteristicile şi delimitările abordărilor ştiinţifice cu privire la definiţia controlului de gestiune sunt prezentate în Figura 1.
Tipuri de abordări ştiinţifice ale controlului de gestiune

Moderne

Clasice
9
9
9
9
9

Tehnică de calcul;
Sistem informaţional al managementului;
Funcţie a contabilităţii de gestiune;
Activitate de control;
Metodă tradiţională de planificare şi
control.

9 Sistem autonom de gestiune;
9 Echilibru între mediul extern şi intern
al entităţii;
9 Instrument de gestionare a entităţii;
9 Contribuie la elaborarea planurilor
strategice.

Fig.1. Abordări ştiinţifice ale definiţiei controlului de gestiune.
Sursa: elaborată de autor

1. Abordări ştiinţifice clasice ale definiţiei controlului de gestiune. În accepţia anglo-saxonă, controlul
de gestiune cuprinde două noţiuni: control şi gestiune [1, p.18]. Gestiunea constă în conducerea unei entităţi pe
baza tehnicilor şi demersurilor care să sprijine deciziile, iar controlul vizează măsurarea rezultatelor unei acţiuni
şi compară aceste rezultate cu obiectivele fixate a priori, pentru a şti dacă apar concordanţe sau divergenţe.
În viziunea economistului H.Fayol, „controlul de gestiune este considerat un control-sancţiune, având ca
scop verificarea şi realizarea unei norme prestabilite la rezultatul unei acţiuni”. Profesorul român M.Dumitrana
contrazice cele expuse de savantul H.Fayol şi afirmă că „controlul nu trebuie privit restrâns în corelaţie cu
sancţiunile, ci înseamnă a pilota, a stăpâni, a cunoaşte” [1, p.19].
Savanţii J.Mayo şi D.McGregor sunt de părere că controlul de gestiune reprezintă „un sistem de informare
care asigură măsurarea performanţelor. Odată cu dezvoltarea economiei, controlul de gestiune îşi modifică
obiectivele şi funcţiile în dependenţă de cerinţele managerilor”. La rândul lor, savanţii francezi R.Simion şi
D.Otlez definesc controlul de gestiune ca „o totalitate de proceduri bazate pe informaţie, pe care managementul
le utilizează pentru a menţine sau a modifica anumite configuraţii ale activităţii entităţii” [2, p.20]. Aceste idei
sunt susţinute şi de economistul P.Boisselier, care consideră că controlul de gestiune este „un proces care,
înainte de o acţiune, orientează desfăşurarea şi evaluează rezultatele sale pentru a fi luate măsuri utile” [3, p.89].
Savantul Y.Depuy caracterizează controlul de gestiune prin fixare de repere bazate pe indicatori de performanţă motivate pentru actori (manageri) şi legate de calculul economic [3, p.125]. Încă din 1982, Planul
Contabil General din Franţa concepe controlul de gestiune drept „ansamblu de dispoziţii luate pentru a furniza
periodic conducătorilor şi altor responsabili date care să caracterizeze mersul activităţii, compararea acestora
cu datele trecute sau viitoare şi să incite conducătorii să declanşeze măsurile corective necesare”.
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În aceeaşi perspectivă, observăm şi opiniile profesorului american R.Anthony, care încă în 1965 considera
că „controlul de gestiune este un proces prin care se garantează că resursele sunt obţinute şi utilizate cu eficacitate în scopul atingerii obiectivelor entităţii, precum şi un proces destinat să motiveze şi să incite responsabilii să execute activităţi care să ducă la atingerea obiectivelor stabilite de entitate” [1, p.19].
Aceeaşi atitudine o întâlnim şi la savanţii din România. Astfel, economistul T.Aslău afirmă că „controlul
de gestiune în cadrul unei entităţi serveşte nu doar ca sistem de protecţie împotriva pierderilor de orice fel,
dar şi prin capacitatea sa de a oferi o imagine clară asupra corectitudinii implementării politicilor duse de
conducere” [4, p.13]. Din afirmaţiile cercetătorului M.Epuran reiese că „controlul de gestiune urmăreşte
respectarea planurilor din contabilitate, oferind informaţii efective privind veniturile şi costurile/cheltuielile
care se compară cu cele previzionate” [5, p.34].
Alţi savanţi români, precum I.Ionaşcu şi M.Stere, susţin că controlul de gestiune reprezintă „o tehnică de
calcul şi control care se limitează la contabilitatea analitică” [6, p.18]. În viziunea cercetătorului C.Mazarachi,
„controlul de gestiune se manifestă ca funcţie a conducerii, contribuind la îmbinarea şi reglarea intereselor
individuale” [7, p.258]. Iar economistul D.Robu consideră controlul de gestiune ca fiind „un sistem deschis
spre exterior, în care se disting: subsistemul tehnologic (întreprinderea propriu-zisă), subsistemul de decizie
(de conducere) şi subsistemul de informare” [8, p.6].
Ideile abordării ştiinţifice clasice a definiţiei controlului de gestiune sunt susţinute şi de un şir de savanţi
ruşi. Astfel, profesorul A.D. Şeremet afirmă că controlul de gestiune reprezintă „un mijloc de a aduna şi de a
folosi informaţii pentru a susţine şi a coordona deciziile de planificare şi control în cadrul unei entităţi” [9, p.213].
Această idee este abordată şi de economiştii D.Filipiev şi I.Bespalova, care susţin că „fiecare fapt sau eveniment
aparte al contabilităţii, în ansamblu, înseamnă verificarea corectitudinii acţiunilor economice întreprinse” [10, p.64].
Studierea acestei probleme i-a preocupat şi pe savanţii din Republica Moldova. Profesorul V.Ţurcanu
consideră că „controlul de gestiune avea ca scop verificarea îndeplinirii unor norme prestabilite, dar astăzi
acest obiectiv s-a concretizat prin controlul bugetar” [11, p.333]. Iar profesorul A.Nederiţa [12, p.10], economiştii L.Grabarovschi, S.Caraman şi R.Cuşmăunsă [13, p.17] afirmă că „controlul de gestiune presupune
compararea rezultatelor efective cu cele planificate în scopul determinării abaterilor şi corectării divergenţelor”. Savantul L.Bugaian susţine că controlul de gestiune reprezintă „un proces de asigurare a dezvoltării
acţiunilor conform planului” [14, p.53].
Considerăm că abordarea clasică a definiţiei controlului de gestiune diminuează rolul controlului de
gestiune, deoarece acesta operează, preponderent, cu informaţia oferită de contabilitatea de gestiune şi
analizează datele trecute (precedente), comparându-le cu datele obţinute. Actualmente, este necesar de a lua
în considerare evenimentele precedente care urmează să creeze, pe viitor, căi de soluţionare a rezultatelor
nefavorabile şi să-şi elaboreze unele acţiuni de performanţă.
2. Abordări ştiinţifice moderne ale definiţiei controlului de gestiune. În cadrul acestei abordări ştiinţifice,
controlul de gestiune reflectă un spectru larg de probleme legate de procesul de realizare a obiectivelor:
planificare (bugetare), control, analiza abaterilor şi stabilirea căilor de înlăturare a rezultatelor negative
înregistrate. În condiţiile modificărilor frecvente ale mediului economic, incertitudinii viitorului şi necesităţii
gestionării factorilor de risc, tendinţei de stabilitate şi armonizare cu factorii externi, coordonării intereselor
interne cu cele externe, entitatea este impusă să caute tehnologii şi sisteme noi de gestiune.
Încă în 2001, savanţii francezi C.Alazard şi S.Separi considerau că „controlul de gestiune, în afară de
cunoaşterea costurilor, ajută gestionarii să orienteze actorii (managerii) pentru a organiza şi pilota performanţa”
[15, p.204]. Această opinie este susţinută şi de economistul M.Gervais, care afirmă că controlul de gestiune
constituie „un ansamblu de procese, prin care managerii se asigură că resursele sunt obţinute şi utilizate cu
eficienţă, eficacitate şi pertinenţă, conform obiectivelor entităţii, iar acţiunile se desfăşoară în sensul strategiei
definite” [16, p.15].
Alt savant francez, Grenier, afirmă că „controlul de gestiune caută să conceapă şi să elaboreze instrumentele de informare, care să permită responsabililor să acţioneze, realizând coerenţa economică globală dintre
obiective, mijloace şi realizări” [17, p.73]. De aici reiese că controlul de gestiune trebuie considerat un sistem
de informare util în pilotajul entităţii, deoarece controlează eficienţa şi eficacitatea acţiunilor şi mijloacelor
pentru atingerea obiectivelor.
În acelaşi context, savanţii A.Burlaud şi C.Simion consideră că controlul de gestiune este „un model cibernetic, care acţionează prin ajustări succesive, compară previziunile cu realizările şi determină măsuri corective”
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[8, p.27]. Profesorul H.Bouquin remarcă faptul că controlul de gestiune este „garantul logicii economice,
coerent cu strategia, asigură articularea proceselor de ansamblu, adresându-le conducerii” [2, p.25].
Aceeaşi perspectivă o întâlnim şi la profesorul american C.Hongren, potrivit căruia „controlul de gestiune
cuprinde acţiunile de implementare a deciziilor de planificare şi alegerea modului în care vor fi evaluate
performanţele, precum şi informaţiile ce vor fi furnizate pentru luarea deciziilor viitoare” [17, p.7].
Savanţii români N.Tabără [18, p.15], C.Iacob şi I.Ionescu [19, p.17] subscriu ideii savantului francez
Gervais. Această ordine de idei este susţinută şi de profesorii S.Briciu [20, p.374, 378] şi M.Bârsan [21, p.53],
care menţionează că „controlul de gestiune permite managementului să asigure dacă deciziile direcţionare
luate în diferite sectoare ale entităţii sunt coerente între ele şi, pe termen scurt, acestea duc la îndeplinirea
obiectivelor strategice”.
În Republica Moldova, profesorul V.Ţurcanu reiterează că controlul de gestiune este „un instrument al
managementului strategic” [11, p.335]. Economiştii E.Bajerean şi C.Bugan susţin că „controlul de gestiune
este în serviciul unei strategii şi se sprijină pe un ansamblu de tehnici care au în comun participarea la distanţă a
comportamentelor, pe baza unor indicatori cuantificaţi (în unitate valorică sau fizică)” [22, p.405].
Analizând afirmaţiile expuse de savanţii autohtoni şi străini, constatăm că abordarea ştiinţifică modernă a
definiţiei controlului de gestiune presupune o independenţă, o autonomie a controlului de gestiune ca ştiinţă,
care asigură necesităţile informaţionale ale managerilor entităţii pentru stabilirea strategiilor. Abordările
ştiinţifice ale definiţiei controlului de gestiune s-au dezvoltat în decursul anilor, în funcţie de evoluţiile şi
transformările economice.
Concluzii
În baza abordărilor ştiinţifice examinate cu privire la definiţia controlului de gestiune, considerăm abordarea modernă ca fiind cea mai optimă, din considerentul că controlul de gestiune este privit ca un sistem de
integrare, care îmbină reuşit procesul de planificare (bugetare), control şi previziune a obiectivelor entităţii,
precum şi procesul de luare a deciziilor manageriale şi de stabilire a unor strategii de acţiune pe viitor.
Analiza literaturii de specialitate şi a diferitelor opinii ale savanţilor din ţară şi din străinătate a permis
definirea noţiunii control de gestiune ca un ansamblu de procese, care permite managerilor entităţii sau ai
centrelor de responsabilitate să asigure utilizarea resurselor cu eficacitate, pentru realizarea scopurilor şi
obiectivelor stabilite în concordanţă cu interesele fundamentale ale entităţii.
Din această definiţie reiese că sistemul de control de gestiune înglobează atât un proces, cât şi o structură:
procesul constă din ansamblul de acţiuni întreprinse, iar structura rezidă în adaptările organizaţionale şi
construcţiile de informare care facilitează procesul. Resursele entităţii includ toţi factorii antrenaţi în circuitul
economic al entităţii: imobilizări corporale, stocuri, resurse financiare, resurse umane etc. Eficacitatea reprezintă
aptitudinea entităţii de a-şi atinge obiectivele stabilite. Un centru de responsabilitate este considerat eficient
în măsura în care îşi realizează scopul şi obiectivele prestabilite la un cost cât mai redus posibil.
Orice proces de gestiune are o finalitate, prin care managerul urmăreşte un obiectiv şi vrea să obţină un
rezultat. Pentru realizarea acestora, el trebuie să ia hotărâri pe baza informaţiilor disponibile şi să implementeze
deciziile luate. În realitate, informaţia este imperfectă, capacitatea de raţionament a gestionarului este limitată,
activitatea entităţii se derulează, în mod necesar, în cadrul unui mediu concurenţial.
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