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I. ConfigurI. ConfigurI. ConfigurI. Configur\\\\riririri    

Pentru func]ionarea acestui modul, trebuie mai `ntai configurate cateva constante pe care 
le g\si]i `n Constante generale Mentor > Func]ionare > Contabile:  

• Utilizare clasa 9 `n produc]ie 
• Utilizare clasa 9 `n comercial  
• Clasa 9 - decont\ri interne privind cheltuielile 
• Clasa 9 - decont\ri interne privind produc]ia obtinut\ 
• Clasa 9 - decont\ri interne privind diferen]ele de pre] 
• Clasa 9 - cost produc]ie ob]inuta 
• Clasa 9 - cost produc]ie neterminat\ 

 De asemenea, dac\ activitatea firmei este organizat\ pe gestiuni purtatoare de tipuri de 
cheltuieli, se pot asocia acestor gestiuni conturi din clasa 9, conturi care vor fi folosite ulterior `n 
generarea automata a `nregistrarilor aferente contabilit\]ii de gestiune (vezi figura 1).  
 

 Obs: Dac\ se folosesc analitice la conturile 921 - 925 [i aceste analitice nu reprezint\ o gestiune 
atunci nu are sens aceast\ asociere. ~n aceast\ situa]ie nu se pot completa automat `nregistarile `n 
contabilitatea de gestiune [i vor trebui completate manual notele contabile pe orice document care 
genereaz\ cheltuieli [i care con]ine op]iunea „~nregist\ri clasa 9‰ sau `n "Note contabile diverse". 

 

Fig. 1 



 
II. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune pe documentele: facturi de II. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune pe documentele: facturi de II. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune pe documentele: facturi de II. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune pe documentele: facturi de 
intintintintrare, diminurare, diminurare, diminurare, diminu\\\\ri de stoc, modificri de stoc, modificri de stoc, modificri de stoc, modific\\\\ri de pre] [i bonuri de consum ri de pre] [i bonuri de consum ri de pre] [i bonuri de consum ri de pre] [i bonuri de consum     
 Pe orice document de intrare pe care se `nregistreaz\ cheltuieli trebuie generate [i 
`nregistr\rile paralele din contabilitatea de gestiune. Macheta care permite ob]inerea acestor 
`nregistrari se reg\seste `n lista de op]iuni de pe icon-ul aflat pe pagina "1.Document" a 
facturii de intrare. 
 Dac\ sunt completate conturile `n constante [i `n nomenclatorul de gestiuni [i dac\ pe 
document sunt precizate [i gestiunile pe care se `nregistreaz\ respectivele cheltuieli atunci 
`nregistrarile `n contabilitatea de gestiune sunt generate automat. 
    

Pe macheta de generare `nregistrari clasa 9 sunt preluate informatiile despre articol [i 
gestiune iar la debit sunt aduse conturile implicite aferente gestiunilor. Pentru fiecare linie din 
document se genereaz\ una [i pe aceast\ machet\. 
 Dac\ se doreste o alt\ `mpartire a sumelor pe `nregistrari, campul "Valoare" fiind 
editabil, se poate scrie o sum\ mai mica [i apoi se apas\ „sageata jos‰ care adaug\ o nou\ linie 
cu diferen]a fa]\ de suma total\ a respectivei `nregistr\ri. Dac\ totalul pe o linie din document 
(factur\) e diferit de suma `nregistr\rilor pe clasa 9 pentru articolul respectiv atunci la ie[irea 
din machet\ se afi[eaz\ mesajul „Exista sume nerepartizate‰ [i se pozitioneaz\ cursorul pe linia 
cu diferen]e. 
 Toate aceste `nregistr\ri se centralizeaz\ [i se pot vizualiza pe jurnalul respectivului 
document. 
 
 ~n mod asem\n\tor se face `nregistrarea contabil\ pe machetele: diminu\ri de stoc, 
modificare de pre] (aici se genereaz\ `nregistrari `n clasa 9 doar dac\ se face reevaluarea 
pre]ului de achizi]ie sub cel initial iar diferen]a se trece pe cheltuieli), bon de consum. 
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III. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n notele de predare III. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n notele de predare III. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n notele de predare III. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n notele de predare     

~nregistrarea `n clasa 9 a unei note de predare se face utilizand conturile selectate la 
constantele „Clasa 9 - decont\ri interne privind produc]ia ob]inut\‰ [i „Clasa 9 - cost produc]ie 
ob]inuta‰(931 = 902). 

 
IV. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiuIV. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiuIV. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiuIV. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n trezoreriene `n trezoreriene `n trezoreriene `n trezorerie    

IVIVIVIV.1 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n tranzactii casa, banca [i justificare .1 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n tranzactii casa, banca [i justificare .1 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n tranzactii casa, banca [i justificare .1 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n tranzactii casa, banca [i justificare 
avans de trezorerieavans de trezorerieavans de trezorerieavans de trezorerie 

La plata direct pe cont de cheltuieli, cu TVA, se genereaz\ [i `nregistrarea `n 
contabilitatea de gestiune pe conturile asociate gestiunii care a fost atasat\ la Document de 
legatur\. Aceast\ `nregistrare poate fi modificat\ `n mod asemenator cu cea de pe facturile de 
intrare. 
 

IVIVIVIV.2 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n compensari.2 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n compensari.2 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n compensari.2 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n compensari    
Deocamdat\, pe acest modul nu se genereaz\ nici o `nregistrare automat\ `n 

contabilitatea de gestiune. 
    

IVIVIVIV.3 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n regularizare valuta.3 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n regularizare valuta.3 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n regularizare valuta.3 Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n regularizare valuta    
Deocamdat\, pe acest modul nu se genereaz\ nici o `nregistrare automat\ `n 

contabilitatea de gestiune. 
 

V. GeneV. GeneV. GeneV. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune pentru amortizarea mijloacelor rarea `nregistrarilor contabile de gestiune pentru amortizarea mijloacelor rarea `nregistrarilor contabile de gestiune pentru amortizarea mijloacelor rarea `nregistrarilor contabile de gestiune pentru amortizarea mijloacelor 
fixe [i a obiectelor de `nventarfixe [i a obiectelor de `nventarfixe [i a obiectelor de `nventarfixe [i a obiectelor de `nventar    
 Pentru generarea automata a `nregistrarilor contabile din clasa 9 aferente amortizarii 
mijloacelor fixe s-a creat un sablon care se regaseste `n detaliile fiecarui mijloc fix pe pagina 
„Serii [i Clasa9‰. 
 

Fig. 3 



La macheta care contine acest sablon se ajunge prin apasarea butonului de pe coloana 
„Sablon clasa 9‰. Aici se seteaza `nregistrarile dorite cu precizarea ca acum nu se mai scriu 
sume ci procente din amortizarea `ntegrala a lunii respective. Acest sablon trebuie configurat 
pentru fiecare mijloc fix `n parte (vezi figura 4). 
 

Sabloanele de `nregistrari `n clasa 9 sunt de doua tipuri: „Implicit pentru generare„ [i 
„Configurabil la generare‰.  

Sablonul „implicit‰ pentru generare este folosit la generarea automata a `nregistrarilor. 
Toate sabloanele „configurabile la generare‰ sunt aduse pe macheta „Generare 

`nregistrari clasa 9 imobilizari‰ (Mentor > Imobilizari) unde se poate intra pe fiecare mijloc fix 
`n parte pentru a se modifica sablonul aferent `n functie de cum a fost folosit mijlocul fix 
respectiv `n timpul lunii curente. Accesul la sablonul fiecarui mijloc fix se face prin dublu-click 
pe butonul „Gestiune‰ iar dupa modificarea tuturor sabloanelor care au suferit modificari `n 
timpul lunii se pot genera `nregistrarile aferente contabilitatii de gestiune prin apelarea 
butonului „OK‰. `n acest moment sunt generate toate `nregistrarile pe clasa9 [i se pot vizualiza 
pe jurnalul fiecarui mijloc fix alaturi de `nregistrarea amortizarii lunare. 

Obiectele de inventar se `nregistreaza pe cheltuieli la darea `n folosinta, ocazie cu care 
se trec [i pe conturi `n afara bilantului. Aceste tranzactii se `nregistreaza pe macheta „Transfer 

Fig. 4 
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`ntre gestiuni‰ unde se genereaza [i `nregistrarile din clasa 9 utilizandu-se contul asociat 
gestiunii destinatie. 



    VI. Generarea `nregistrarilorVI. Generarea `nregistrarilorVI. Generarea `nregistrarilorVI. Generarea `nregistrarilor    contabile de gestiune `n salariicontabile de gestiune `n salariicontabile de gestiune `n salariicontabile de gestiune `n salarii        
Inregistrarile contabile pe clasa 9 aferente salariilor se genereaza la calcul salarii pentru 

luna de lucru [i se impart pe gestiunile de care apartin angajatii (gestiunea asociata formatiei 
selectate `n conditii de salarizare), `ndiferent de cele `n care s-a facut pontajul. Dupa generarea 
automata, aceste `nregistrari se pot modifica manual pe macheta aflata `n lista de optiuni de pe 
icon-ul  

 
Daca s-au facut modificari `n `nregistrarile generate automat [i s-a optat pentru alta 

impartire a sumelor pe conturi din clasa 9 [i daca se modifica anumite valori din calculul 
salariilor, noile valori se repartizeaza pe conturile implicite asociate gestiunilor, `nregistrarile 
manuale ramanand nealterate.  

    
VII. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n modulul ComercialVII. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n modulul ComercialVII. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n modulul ComercialVII. Generarea `nregistrarilor contabile de gestiune `n modulul Comercial    

Deocamdata, pe acest modul nu se genereaza nici o `nregistrare automata `n 
contabilitatea de gestiune, acestea trebuind `nregitarte manual `n Note contabile diverse 

 
VIII. `nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune [i orice alte `nregistrari VIII. `nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune [i orice alte `nregistrari VIII. `nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune [i orice alte `nregistrari VIII. `nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune [i orice alte `nregistrari 
negenerate automatnegenerate automatnegenerate automatnegenerate automat    se pot face prin „Note contabile diverse‰. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


