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√ Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1620/2022
pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani
achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri
referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului
digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea
formularului digital de intrare în România, publicat in Monitorul Oficial 807/16.08.2022
→Se aprobă Procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de
bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor
măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului
digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea
formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în
temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, precum şi modelul de cerere privind
restituirea amenzilor contravenţionale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022, prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
→ Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele fiscale locale, duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ANEXA nr. 1:
PROCEDURĂ de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până
la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la
executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în
România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital
de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 22/2022
1.Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor de bani achitate
până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare
la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare
în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital
de intrare în România, denumită în continuare Legea nr. 257/2022.
2. Pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1, solicitanţii depun la organul fiscal local
competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o
cerere de restituire a unor sume de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr.
257/2022, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital
de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022,
prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere de restituire. Cererea de
restituire se depune la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, împreună cu o copie a actului de identitate.
3. Cererea de restituire este însoţită de copii ale procesului-verbal de constatare a
contravenţiei şi ale documentelor de plată şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a)numele şi prenumele solicitantului;
b)codul numeric personal;
c)domiciliul solicitantului;
d)suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
e)codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează
pentru restituirea sumei în numerar;
f)banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.
4.După primirea cererii de restituire, organul fiscal local competent efectuează verificarea
acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din evidenţa pe plătitori.
4.1.Dacă organul fiscal local competent consideră că are nevoie de documente suplimentare
relevante soluţionării cererii, solicită prezentarea acestora.
4.2.Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire, în
conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la
care s-a comunicat solicitarea de informaţii suplimentare şi data înregistrării primirii acestor
informaţii la organul fiscal local competent.
4.3. În cazul în care, după primirea documentaţiei înaintate de solicitant şi verificarea datelor
din evidenţa pe plătitori, organul fiscal local competent constată existenţa unor obligaţii
fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea
compensării acestor obligaţii bugetare restante.
4.4. În cazul în care suma de restituit este mai mică decât obligaţiile restante ale solicitantului,
se efectuează compensarea până la concurenţa sumei de restituit.
4.5. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii
restante ale solicitantului, compensarea se efectuează până la concurenţa obligaţiilor
restante, diferenţa rezultată restituindu-se solicitantului.
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4.6. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante sau după
efectuarea compensării, organul fiscal local competent emite o decizie de restituire a sumelor
de la bugetul local, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.594/2016 privind aprobarea
unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale
desfăşurată de către organele fiscale locale.
5. După verificarea efectuată potrivit pct. 4, organul fiscal local competent întocmeşte, în 2
exemplare, Decizia de restituire a sumelor de la bugetul de local. Decizia de restituire se
aprobă de conducătorul organului fiscal local competent.
6. În situaţia în care persoana solicitantă nu este îndreptăţită la restituire, organul fiscal local
competent respinge cererea de restituire şi înştiinţează solicitantul.
7. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent întocmeşte ordinul de plată
sau fila cec, după caz, pe care îl/o înaintează unităţii Trezoreriei Statului.
8. Organul fiscal local competent înregistrează operaţiunea de restituire în evidenţa pe
plătitor, reţine un exemplar din cele două ale deciziei de restituire, iar celălalt exemplar îl
transmite solicitantului odată cu înştiinţarea de efectuare a operaţiunii de compensare şi/sau
restituire.
9. Organul fiscal local competent întocmeşte un dosar pentru operaţiunea de restituire, care
va cuprinde, după caz:
a)cererea solicitantului;
b)documentaţia care a stat la baza acesteia;
c)copia fişei solicitantului din evidenţa analitică pe plătitori pentru sumele care au făcut
obiectul operaţiunii de compensare, dacă a fost cazul;
d)nota de compensare.
10.Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor de bani,
denumite în continuare sume de restituit, se arhivează la compartimentul financiarcontabilitate.
11. Cererea de restituire se soluţionează în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2:
CERERE privind restituirea amenzilor contravenţionale potrivit art. 2 din Legea nr.
257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor
contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Nr............/......../......../20.......
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Model 2022 ITL - 081
CERERE privind restituirea amenzilor contravenţionale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022
privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate
în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind
implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Domnule/Doamnă director,
Subsemnatul(a),..............................................., cu domiciliul în România/..........................,
judeţul..................................,
codul
poştal...................,
municipiul/oraşul/comuna.....................................,
satul/sectorul..................................,
str.......................................................................nr........., bl. .........., sc. ......., et......., ap.
...............,
identificat(ă)
prin
B.I./C.I./C.I.P./paşaport
seria......nr...............,
CNP................................................................,
în
calitate
de
plătitor/împuternicit
al............................................................., cu domiciliul în România/.............................,
judeţul.............................................,
codul
poştal....................,
municipiul/oraşul/comuna.............................................................,
satul/sectorul.................................., str.......................................................................nr.........,
bl. .........., sc. ......., et......., ap. ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./paşaport
seria......nr..............., CNP................................................., în conformitate cu prevederile art.
168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, solicit restituirea sumei de......................lei, reprezentând amendă, conform
Procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr. /data.....................................................,
achitată
prin
chitanţă/mandat
poştal/ordin
de
plată
nr.
/data.....................................................
Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:
|_| casieria dumneavoastră;
|_|
virament
bancar
în
contul.........................,
Banca........................Sucursala...............................

deschis

la

Anexez prezentei următoarele documente, certificate "conform cu originalul":
....................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................
...
Date de contact ale solicitantului/împuternicitului: telefon:............/e-mail:.................
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Data:
.................
Semnătura
.......................

√ Ordinul ministrului finanțelor nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a
prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in
Monitorul Oficial 807/16.08.2022
Art. 1
(1)Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni
venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale
de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul
salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate,
conform art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care datorează contribuţia de
asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul
aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, şi nu la
nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(2)În scopul aplicării prezentei proceduri termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel prevăzut prin hotărâre a Guvernului;
b)perioada în care contractul individual de muncă este activ reprezintă perioada în care
contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune
din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună
se stabileşte după cum urmează:
(Salariul minim brut pe ţară garantat în plată/Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul
de zile lucrate din lună
Art. 2
(1)În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 146 alin.
(57) lit. e) din Codul fiscal au obligaţia să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza
lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară
garantat în plată.
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(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori
de venituri, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor,
corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puţin egală cu salariul minim brut
pe ţară garantat în plată, salariaţii nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere
la angajatorul/plătitorul respectiv.
(3)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în care
salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru
care se constituie drepturile salariale.
(4)În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la
termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează
salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente
veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor.
(5)În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare
angajator/plătitor de venit stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului
realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, se situează sub nivelul
salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată.
(6)În vederea încadrării în situaţia prevăzută la art. 1, salariatul cumulează nivelul bazei lunare
de calcul aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor de la fiecare angajator,
iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în
vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.
(7)În situaţia prevăzută la alin. (5), salariatului i se reţin contribuţiile la nivelul bazei de calcul
aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, iar
fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferenţa de contribuţii calculate la nivelul
salariului minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit art. 146 alin. (56) din Codul fiscal.
Art. 3
(1)Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 2 alin. (1) constituie document
justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu
prevederile art. 146 alin. (5) şi art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul
se află în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.
(2)Angajatorul/Plătitorul de venituri, după caz, are obligaţia de a înregistra şi de a ţine
evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art.
146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.
Art. 4
(1)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu
datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la încadrarea
salariatului în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.
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(2)Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) şi art. 168 alin. (61) din Codul
fiscal:
Exemplul 1
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A
şi un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.
Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar
de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii,
este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată
este de 2.550 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului
minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată din
cele două contracte individuale de muncă este mai mare decât salariul minim brut pe ţară
garantat în plată.
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B,
întrucât la angajatorul A baza lunară de calcul al contribuţiilor datorate de acesta este egală
cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei).
La fiecare angajator, salariatul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de
asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor
specifice fiecărei contribuţii, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la angajatorul B la 400
lei.
Exemplul 2
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale
de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:
- de la angajatorul A, suma de 800 lei;
- de la angajatorul B, suma de 900 lei;
- de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii,
este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe ţară garantat
în plată este de 2.550 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului
minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată
este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
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În acest caz, salariatul depune declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator.
Astfel, salariatul datorează la fiecare angajator contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia
de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor
specifice fiecărei contribuţii.
Exemplul 3
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A
şi un contract cu timp parţial cu societatea B.
În cursul lunii septembrie 2022, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare
din lună, contractele individuale de muncă sunt suspendate, potrivit legii.
Salariatul primeşte, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei,
iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii
aferente zilelor lucrate, este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut
garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 1.159 lei
(2.550 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului
minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate rezultă că baza lunară de calcul cumulată
este mai mare decât nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor
lucrate în care contractele au fost active (1.159 lei).
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel,
ambii angajatori stabilesc şi reţin contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice
fiecărei contribuţii, respectiv la 1.250 lei, în cazul angajatorului A, şi la 1.000 lei, în cazul
angajatorului B.
Exemplul 4
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 august 2022 un contract individual de muncă
cu timp parţial (4 ore/zi) cu societatea A şi un alt contract individual de muncă cu timp parţial
(4 orez/zi) cu societatea B care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria
alimentară. Ambele contracte sunt active întreaga lună.
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor,
astfel:
- de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;
- de la angajatorul B, suma de 1.500 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei),
cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei) rezultă că baza lunară de
calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere.
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Astfel, fiecare angajator reţine şi plăteşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de
asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor
specifice fiecărei contribuţii, prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 138 lit. a) şi la art. 156 din
Codul fiscal, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 1382 alin. (1), art. 1383 alin. (1) şi art.
154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

√ Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2183/2022 pentru modificarea
Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind
gestionarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.
1.196/2018, publicat in Monitorul Oficial 807/16.08.2022
→ Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind
gestionarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.
1.196/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018,
se modifică după cum urmează:
- La articolul 22, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(13) Durata de realizare a proiectului este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare
a contractului. Durata de realizare se poate prelungi cu acordul Autorităţii."
→Prevederile de la art. I se aplică şi contractelor pentru finanţare nerambursabilă aflate în
derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
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