MODULUL III. CONTABILITATE. Clasa a XI-a
PROF. RODICA BUCUR
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” MUNICIPIL PLOIESTI

FISA DE DOCUMENTARE
Registrul-Jurnal
 Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod
cronologic, toate operațiunile economico-financiare care au la baza documente
justificative.
 Cuprinde:
▪

felul, numarul si data documentului justificativ;

▪

explicatii privind operatiunile efectuate,

▪

conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele
corespunzatoare respectivelor operatiuni;

▪

Lunar se totalizeaza sumele debitoare si sumele creditoare.

 sumele din Registrul-Jurnal (debitoare si creditoare) se preiau la sfarsitul fiecarei luni in
Balanta de Verificare.
Trebuie sa rezulte corelatia: Total Rulaj Luna din Registrul-Jurnal = Total Rulaj Luna din
Balanta de Verificare
 operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot
fi inregistrate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza
inregistrarii in Registrul-jurnal.
 unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registrul-jurnal totalul lunar al
fiecaruia dintre jurnalele auxiliare.
 printre jurnalele auxiliare care pot fi intocmite se numara: jurnalul privind aprovizionarile,
vanzarile, trezoreria, operatiile diverse, etc.
 se intocmeste de catre persoanele autorizate, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost
numerotat, snuruit si parafat;
 se intocmeste fără ștersături și spații libere, pe baza informatiilor preluate din documentelor
justificative;
 nu circula, fiind document de inregistrare contabila;
 se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil;
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 editarea Registrulului-Jurnal se face la cererea organelor de control sau in functie de
necesitatile proprii;
 poate fi folosit ca proba in justitie pentru solutionarea litigiilor.
 Pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative se intocmeste Nota de
contabilitate.
 Notele de contabilitate se intocmesc pe baza de note justificative si se inregistreaza
cronologic in Registrul Jurnal.

MODULUL III. CONTABILITATE. Clasa a XI-a
PROF. RODICA BUCUR
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” MUNICIPIL PLOIESTI

Inregistrarea operatiilor economico-financiare in registrul jurnal

1. Se primeste un credit bancar pe termen scurt in valoare de 100.000 lei, conform extrasului
de cont nr. 1/03.03.2017.
2. La data de 05.03.2017, se ridica din disponibilul de la banca suma de 30.000 lei necesara
pentru decontarea unor avansuri de trezorerie, conform filei CEC pentru numerar, nr.
75/05.03.2017.
3. La data de 07.03.2017, se acorda unui salariat al unitatii un avans in suma de 10.000 lei,
conform dispozitiei de plata nr. 5/07.03.2017.
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Nr

Data
înregistrării
crt

(felul, nr.,
data)

Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1.

03.03.2017

Extras de
cont nr.
1/03.03.2017

2.

05.03.2017

CEC nr.
Ridicare
75/05.03.2017 numerar
de la
banca

3.

05.03.2017

4.

07.03.2017,

Total

Sume

Primire
credit
bancar
pe
termen
scurt

5121

5191

100.000

100.000

581

5121

30.000

30.000

CEC nr.
Depunere 5311
75/05.03.2017 numerar
in
casierie

581

30.000

30.000

Dispozitia de
plata nr.
5/07.03.2017

5311

30.000

30.000

190.000

190.000

Acordare 542
avans
trezorerie

