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Reducerea costurilor, o soluție la îndemâna dumneavoastră 

 

Suntem urmăriți din ce în ce mai mult de sloganul tuturor companiilor din piaţă, de „redu-
cerea costurilor / optimizarea costurilor”, o soluţie importantă şi totodată la îndemâna oricărei com-
panii ce dorește să supraviețuiască în contextul economic actual. 

Indiferent de domeniul în care activați, reducerea costurilor trebuie să fie o prioritate pentru 
compania dumneavoastra.  Nici nu bănuiți cât de mare este numărul de posibilități prin care puteți 
reduce costurile și cât de la indemână vă sunt. Recurgeți doar la un exercițiu de memorie și aduceți-
va aminte de câte obstacole ați întâlnit la începutul afacerii dumneavoastră. Nu-i așa că nu le mai știți 
numărul? A fost necesar să treceți prin toate pentru a vă atinge țelul. Oare cu abundența de costuri, 
care câteodată depășesc orice previziune, nu este la fel? 

Costurile influențeaza totul. de la randamentul companiei dumneavoastră, până la prețul de 
raft al produsului sau dependența de anumiți furnizori sau clienți. De aceea este necesarâ reducerea 
lor. 

Aflați că posibilitățile de reducere a costurilor sunt mult mai numeroase și mult mai rapid de 
aplicat decât vă puteți imagina! Totul depinde de responsabilizarea factorilor direct implicați. 

Începând cu ediția de astăzi, “AOA “ împreună cu JBE Accountants & Taxes SRL vă pro-
punem o serie de articole prin care sperăm să inițiem împreuna cu dumneavoastra un șir de întruniri 
și discuții pe spețe din sfera domeniilor în care activați, ca împreună să găsim soluțiile cele mai bune 
pentru optimizarea costurilor și îmbunătățirea fluxului de numerar. 

 

Astfel, în acest număr al ziarului, ne vom apleca asupre costurilor de transport, pornind cu o 
scurtă prezentare a posibilităților de control al flotei auto existente, care printr-o responsabilizare a 
personalului angajat vă poate aduce o serie de beneficii. 

Vom pleca de la cazul în care dețineți o flotă auto.  

Pentru a se putea realiza o calculație corectă și o analiză detaliată a costurilor referitoare la 
activitatea de transport, în special la cheltuielile cu combustibilii, se vor avea in vedere următorii pași 
de urmat: 

a. Stabilirea destinației și gestionarea corectă a cantității de marfă expediată și a itinerariului 
ales.  

În acest sens, se vor efectua de către persoana responsabilă analize detaliate pentru a se pu-
tea realiza, pe cât posibil, cuplaje la transportul mărfii către mai mulți clienți. Este recomandat ca, 
pentru fiecare itinerariu parcurs în mod constant, să se efectueze o calculație a costurilor, bazată pe 
distanța parcursă, durata deplasării și datele tehnice ale autovehiculului folosit. 
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b. Completarea, semnarea si depunerea cererii de alimentare. 

Șoferul desemnat pentru deplasare, pe baza itinerariului ales, va înainta cererea de alimen-
tare, pentru aprobare, persoanei responsabile. Documentul trebuie completat și semnat. 

c. Eliberarea de către persoana responsabilă a aprobării de alimentare cu carburanți și, dacă 
este cazul, a aprobării pentru achiziția de piese de schimb. 

În urma cererii de alimentare depuse de către șofer, persoana responsabilă va elibera 
aprobări pentru achiziții de carburanți conform unui calcul mediu rezultat. În cazul depășirii respectivei 
cantități, șoferul va prezenta detaliat prin foaia de parcurs pusă la dispoziție la plecarea în delegație 
acei factori ce au dus la modificarea planificării. 

d. Eliberarea foii de parcurs și a ordinului de deplasare. 

Este obligatoriu ca, pentru fiecare deplasare cu un autovehicul ce se află în proprietatea 
și/sau folosința legală a companiei, persoana responsabilă să elibereze către șofer o foaie de parcurs 
și un ordin de deplasare, documente certificate (semnate si ștampilate, înregistrate în registrul de 
intrări – ieșiri ale documentelor în societate).  

Ambele documente vor însoți tot timpul autovehiculul, șoferul având obligativitatea de a com-
pleta corect toate rubricile menționate. Nerespectarea acestui paragraf poate atrage sancțiuni pe cale 
administrativă, daca sunt menționate în fișa postului.  

e. Preluarea documentelor menționate și verificarea acestora.    

După revenirea din deplasare, șoferul va depune în termen de 72 de ore către biroul adminis-
trativ foaia de parcurs completată și semnată, ordinul de deplasare semnat și ștampilat, certificat de 
către toate punctele (societăți comerciale, unități hoteliere etc.) cuprinse în itinerariului parcurs în 
timpul deplasării. În același timp, ordinul de deplasare va fi însoțit și de un scurt referat cuprinzând 
obligatoriu date despre scopul deplasării, locațiile din timpul deplasării și alte puncte de interes pentru 
conducerea societății (ex. evenimente neprevăzute). 

Personalul administrativ va verifica documentele justificative pentru fiecare cheltuială și le va 
certifica, prin aprobarea conducerii societății. 

f. Întocmirea raportării lunare pe baza documentației primite 

Obligația întocmirii rapoartelor lunare cade în sarcina biroului financiar-contabil al societații și 
va cuprinde rezultatele lunare cuantificate atât relativ, cât și absolut. Aceste rapoarte trebuie să fie 
clare, explicite și să stea la baza determinării soluțiilor de scădere a costurilor. 

 

Desigur, pe piața sunt soluții de supraveghere a flotelor auto prin sisteme GPS, prin care se 
poate urmări poziția autovehiculelor, ruta urmată și consumul de combustibil. Sistemele de monitori-
zare, împreună cu stricta evidență a cheltuielilor cu carburanții și planificarea corectă a itinerariului, nu 
pot aduce decât reduceri de costuri și beneficii pentru companie.  
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Vom sublinia doar necesitatea acordării atenției cuvenite atât pașilor premergători, cât și ra-
poartelor obținute. Factorii urmariți sunt de obicei extrem de volatili, astfel ca devine obligatorie con-
tinuitatea controlului, fără de care managementul nu va putea lua decizii în totalitate corecte. 

 

AOA, împreună cu JBE Accountants & Taxes SRL, vă stă la dispoziție cu soluții pentru 
toate nelămuririle dumneavoastră referitoare la teme financiare și fiscale. În acest sens, vă rugăm să 
ne adresați întrebări sau să ne propuneți subiecte noi pe adresa redacției sau pe adresa de email: 
office@jbe.ro. 

 

 

Echipa J.B.E Accountants & Taxes SRL 


