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Prin OMFP nr. 2634/2015 au fost aprobate normele generale de întocmire și 
utilizarea a documentelor financiar-contabile, modelele documentelor 
financiar-contabile precum și normele specifice de utilizare a acestor 
documente. 

Prin acest ordin se prevede că entitățile pot adapta modelele documentelor 
financiar-contabile și, prin proceduri proprii, pot stabili circuitul documentelor 
financiar-contabile și numărul de exemplare în care se întocmesc.   

Principalele modificări referitoare la modul de întocmire și utilizarea a 
documentelor financiar contabile se referă la: 

- la întocmirea și preluarea documentelor în contabilitate prin utilizarea 
sistemelor informatice de de prelucrare automată a datelor, semnătura 
nu constituie element obligatoriu (prin proceduri interne trebuie 
stabilită modalitatea de identificare a persoanelor care au inițiat, 
dispus și aprobat operațiunile respective); 

- se stabilește un termen maxim de 30 de zile (90 de zile în caz de forță 
majoră) pentru derularea procedurii de reconstituire a documentelor 
financiar contabile; 

- păstrarea pe suport electronic a documentelor financiar-contabile nu 
se supune prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă electronică, republicată; 

- au fost eliminate prevederile referitoare la metodele de conducere a 
contabilității analitice a bunurilor (Secțiunea D din OMEF nr. 
3512/2008) precum și cele referitoare la condițiile în care se pot 
întocmi, edita și arhiva electronic documentele financiar-contabile 
(Secțiunea H din OMEF nr. 3512/2008); 

- au fost eliminate o serie de formulare (ex. Fișa limită de consum, 
registrul stocurilor, extrasul de cont, procesul verbal de plăți etc. – vezi 
OMEF nr. 3512/2008) și au fost adăugate formulare noi, cum sunt 
statele de salarii fără elementele componente ale salariului total. 

OMFP nr. 2634/2015 se aplică (intră în vigoare) începând cu 1 ianuarie 2016, 
dată la care se abrogă OMEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-
contabile și OMFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-
contabile de către persoanele prevăzute la alin. (1) din Legea contabilității nr. 
82/1991, republicată. 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 2634/2015 privind 
documentele financiar contabile, 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 910 și 910 bis din 
9 decembrie 2015 

*intrare în vigoare: 1 ianuarie 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm 
să luați decizii numai după consultarea 
unui specialist. 
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