Ministerul Sănătăţii - MS
Ordinul nr. 392/2015 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru
aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a
sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor
şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, a
modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul
de semnătură a acestora
În vigoare de la 15.04.2015
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.220/2015 al Direcţiei generale buget şi contabilitate din
cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile anexei nr. 4 "Tabel de concordanţă între conturile contabile de venituri
şi codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice-venituri" la Normele
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în
contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea
de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de
pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor
împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 251 din 19 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, punctul 1 va avea următorul cuprins:
"
1. Înregistrarea sumelor reprezentând înscriere la examene
562.01.00

=

751.01.00

Disponibil al activităţii finanţate din venituri proprii
activităţi"

Venituri din prestări de servicii şi alte

2. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:
"
2. Evidenţierea facturilor emise pe beneficiar serviciu prestat
411.01.01

=

751.01.00

Clienţi cu termen sub 1 an
www.lexmed.ro

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi"
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3. Anexa nr. 3 "Persoane împuternicite pentru semnarea facturilor emise de Ministerul Sănătăţii" se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat
Bucureşti, 1 aprilie 2015.
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