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ORDIN Nr. 104 

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii 
 nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind 
 angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile Ministerului 
 Apararii Nationale, a prestarilor de servicii pentru persoane 

 juridice sau pentru persoane fizice 

  

  

  
   Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile 

ulterioare, 

   in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificarile ulterioare, 

  
   ministrul apararii nationale emite prezentul ordin. 

  
   Art. I. -  Ordinul ministrului apararii nr. M.82/2008 pentru stabilirea 

domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin 

unitatile Ministerului Apararii Nationale, a prestarilor de servicii pentru 

persoane juridice sau pentru persoane fizice, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 631 din 1 septembrie 2008, se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza: 

  1. La articolul 3, dupa primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul 

(2), cu urmatorul cuprins: 

  "(2) Prestarile de servicii in alte domenii de activitate decat cele prevazute in 

anexa nr. 1 se pot executa de unitatile militare, potrivit specificului acestora, 

numai cu aprobarea prealabila a sefului Statului Major General." 

   2. La articolul 4, alineatul (3) se abroga. 

   3. La articolul 9, dupa primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul 

(2), cu urmatorul cuprins: 

  "(2) Comandantul unitatii militare care nu are structura financiar-contabila 

solicita de la unitatea militara care are in responsabilitate asigurarea financiara 

a respectivei unitati desemnarea unui/unor reprezentant/reprezentanti in comisia de 

negociere." 

   4. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

  "(2) In cazul in care exista 2 sau mai multi solicitanti pentru acelasi serviciu, 

criteriile care se au in vedere la negociere sunt legate de oferta cea mai 

avantajoasa prezentata de beneficiarul prestarilor de servicii si, unde este cazul, 

de conditiile privind hranirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenta medicala 

pentru personalul participant si de protectia mediului, securitatea si sanatatea in 

munca pe care acesta le ofera." 

   5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

  "Art. 12. -  Incheierea contractului de prestari de servicii se face dupa 

finalizarea negocierii tarifului pentru prestarea de servicii si aprobarea 

procesului-verbal respectiv de catre persoanele prevazute la art. 4." 

   6. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
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  "Art. 15. - (1) In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea contractului de 

prestari de servicii, exclusiv ziua semnarii si inclusiv ziua platii, beneficiarul 

care are calitatea de persoana fizica sau persoana juridica de drept privat este 

obligat sa achite in avans 50% din contravaloarea acestuia. 

   (2) In cazul in care beneficiarul are calitatea de persoana juridica de drept 

public, platile in avans se executa in conformitate cu prevederile legale care 

reglementeaza actiunile si categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si 

limitele pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice. 

   (3) In cazul in care beneficiarul are calitatea de angajat al unei structuri din 

compunerea sau subordinea Ministerului Apararii Nationale, acesta achita 

contravaloarea prestarii de servicii stabilite prin contract dupa efectuarea 

acesteia, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la finalizarea acesteia." 

   7. La anexa nr. 1, dupa pozitia 122 se introduc patru noi pozitii, 

pozitiile 123, 124, 125 si 126, cu urmatorul cuprins: 

 "123. Servicii de control al calitatii 

   124. Servicii de asigurare a calitatii 

   125. Servicii de reparare si de intretinere a materialelor de securitate si 

aparare 

   126. Servicii de testare si evaluare de arme de foc si munitie" 

   8. La anexa nr. 2, punctele 4, 5 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

  "4. Tariful stabilit initial pentru prestare .............................. 

   5. Tarifele oferite pe parcursul negocierii .............................. 

   6. Prestarea a fost stabilita la tariful de .......................... lei." 

   9. La anexa nr. 3, punctele V si VIII se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

  "V. Tariful prestarii de servicii 
   Art. x. - Tariful prestarii de servicii este in valoare de ..... lei. 

................................................................................. 

   VIII. Raspunderea contractuala  
   Art. x. -  Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul 

partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi 

prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe 

naturale, precum si restrictiile aparute ca urmare a unei carantine, embargo, 

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. 

   Art. x. -  Forta majora absolva partile contractante de indeplinirea 

obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta 

actioneaza. 

   Art. x. -  Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste 

in conditiile legii. Forta majora se va notifica si se va dovedi in termen de 5 

zile de la aparitia ei, cu documente oficiale, emise de autoritatile competente. 

   Art. x. -  Indeplinirea contractului se suspenda in perioada de actiune a fortei 

majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la 

aparitia acesteia. 

   Art. x. -  In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea contractului, 

beneficiarul va achita ... % - procentul se stabileste potrivit art. 15 alin. (1) 

sau alin. (2), dupa caz - din contravaloarea prestatiei, ca avans pentru derularea 

in bune conditiuni a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei in contul sau 

la casieria prestatorului." 

   Art. II. -  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I. 

 

Ministrul apararii nationale, 

Gabriel Oprea 
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