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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind Decizia (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării 

de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID 
 
 Pentru a nu pune în pericol continuitatea producției și distribuţia produselor 
din tutun în U.E. vă informăm că temporar, până când sistemul de trasabilitate la nivel 
national va fi complet operational, dar nu mai târziu de data de 31.12.2019, Romania 
adopta decizia Decizia (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a 
utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID, în 
conformitate cu art. 4 alin.(5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 
(„/în cazul absenței temporare a emitentului de ID competent, Comisia poate să 
autorizeze operatorii economici să utilizeze serviciile altui emitent de ID care a fost 
desemnat în conformitate cu articolul /3”). Astfel, operatorii economici aşa cum sunt 
definiţi la art. 2 din Reg. UE 574/2018 se vor adresa unui alt emitent de ID pentru 
obţinerea codurilor de identificare (operator economic, unitate şi utilaj) şi generarea 
identificatorilor unici. 
 Lista publicată de Comisia Europeană cu emitenţii de ID desemnaţi se 
regăseşte accesând următorul link 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en 

Această opţiune presupune următoarele etape:  
- producătorii, importatorii şi marii distribuitori se pot adresa oricărui alt 

emitent de ID din Uniunea Europeană pentru a obţine coduri de identificare 
(ca operatori economici, pentru unităţi şi pentru utilaje), coduri ce vor fi 
păstrate şi după ce emitentul de ID din România va fi operaţional;  

- distribuitorii mici şi unităţile de vânzare cu amănuntul vor primi coduri 
generice, pe care Comisia Europeană le va transmite statelor membre; 
CNIN-Imprimeria Naţională va continua să înregistreze operatorii 
economici (mici distribuitori şi operatori care comercializează cu amănuntul 
produse din tutun) şi unităţile acestora, alocarea şi utilizarea codurilor 
unice de identificare urmând a se efectua începând cu momentul 
operaţionalizării complete a sistemului de trasabilitate la nivel naţional; 

- in momentul în care sistemul este pe deplin functional, CNIN-Imprimeria 
Naţională va primi prin transfer electronic de la ceilalţi emitenţi de ID 
codurile de identificare emise pentru operatorii economici, pentru unităţi şi 
pentru utilaje şi va începe să emită identificatorii unici. 
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