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Introducere – Sisteme de trasabilitate și de elemente de securitate pentru 

produsele din tutun în UE 

 

La 3 aprilie 2014, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva 2014/40/UE privind 

produsele din tutun (denumită în continuare: „DPT”)
1
. Obiectivul general al DPT este 

apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce 

privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe.  

Ea facilitează buna funcționare a pieței interne a tutunului și a produselor conexe, protejând 

sănătatea umană, în special a tinerilor. În plus, articolul 1 din DPT se referă în mod explicit la 

obligațiile Uniunii Europene (UE) în temeiul Convenției-cadru pentru controlul tutunului 

(CCCT) a OMS. 

Principalele dispoziții  

Articolele 15 și 16 din DPT vizează să abordeze comerțul ilicit cu produse din tutun prin 

introducerea unor sisteme de trasabilitate și a unor elemente de securitate pentru aceste 

produse. Sistemele vor contribui la reducerea circulației produselor din tutun care nu respectă 

DPT și alte reglementări privind controlul tutunului. De asemenea, ele vor reduce 

aprovizionarea cu produse din tutun ilegale care au prețuri mici artificiale și care afectează 

inițierea și prevalența generală a fumatului. Prin urmare, sistemele vor îndeplini un rol 

important în protejarea sănătății publice, a bugetelor de stat și a operatorilor economici legali.  

Sistemul de trasabilitate 

În cadrul sistemului de trasabilitate (articolul 15 din DPT): 

 toate pachetele unitare de produse din tutun fabricate în UE, destinate pieței UE sau 

introduse pe piața UE vor trebui să afișeze un identificator unic (cu informații 

predefinite privind locul și data fabricației, destinația etc.).  

 Circulația lor trebuie să fie înregistrată pe tot parcursul lanțului de aprovizionare (de la 

producător până la ultimul nivel înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul).  

 Informațiile privind circulația înregistrată vor fi stocate de furnizori independenți de 

servicii de stocare a datelor (cu care producătorii și importatorii de produse din tutun 

vor trebui să semneze contracte, care trebuie aprobate de Comisie), iar datele vor fi 

puse la dispoziția autorităților (statele membre și Comisia) în scopul aplicării legii.  

În acest fel, sistemul de trasabilitate va permite monitorizarea (urmărirea) circulației 

produselor din tutun legale și va permite autorităților publice să determine momentul în care 

un produs a fost deturnat pe piața ilicită sau viceversa (trasabilitatea). 

Sistemul de elemente de securitate 

                                                           
1
 Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului of 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu 

putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și 

vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 

29.4.2014, p. 1), http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_ro.pdf  

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_ro.pdf
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În cadrul sistemului de elemente de securitate (articolul 16 din DPT), pachetele unitare de 

produse din tutun introduse pe piața UE trebuie să fie marcate cu un element de securitate 

inviolabil, compus din elemente vizibile și invizibile. Acest fapt va permite consumatorilor și 

autorităților să determine dacă produsul este autentic sau ilicit. 

Legislația secundară 

Articolele 15 și 16 oferă cadrul de bază pentru sistemele de trasabilitate și de elemente de 

securitate. Pentru a le completa, Comisia a adoptat trei acte de legislație secundară cu detalii 

tehnice suplimentare: 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei privind standardele 

tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din 

tutun; 

 Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei privind elementele principale ale 

contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de 

trasabilitate pentru produsele din tutun; 

 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 a Comisiei privind standardele tehnice 

pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun. 

 

Sistemele trebuie să fie instituite până la 20 mai 2019 pentru țigarete și tutun de rulat și până 

la 20 mai 2024 pentru toate celelalte produse din tutun.  
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I. Sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun 

 

Prezentare generală 

Sistemul de trasabilitate permite monitorizarea produselor din tutun de-a lungul lanțului de 

aprovizionare (urmărire) și permite autorităților să determine potențialele puncte de deturnare 

din sau în lanțul de aprovizionare (trasabilitate).  

 

Trasabilitatea este posibilă numai dacă produsele din tutun sunt marcate cu coduri 

reprezentând identificatori unici (IU) (care conțin informații predefinite – cum ar fi originea și 

data fabricației, destinația etc.). Ea permite identificarea, urmărirea și trasabilitatea produselor 

pe tot parcursul lanțului de aprovizionare și transmiterea informațiilor aferente către o unitate 

de stocare a datelor.  

 

IU este un cod alfanumeric, care este codificat într-un suport de date în scopul lizibilității cu 

ajutorul unui aparat (de exemplu, scanare). Suporturile de date iau adesea forma unui cod de 

bare optic (uni- sau bidimensional), care este aplicat pe ambalajul produsului astfel încât să nu 

poată fi îndepărtat. 

 

Cerințele esențiale ale sistemului de trasabilitate sunt stabilite în: 

 

 articolul 15 din DPT; 

 Regulamentul de punere în aplicare 2018/574 al Comisiei privind standardele 

tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din 

tutun; (inclusiv anexele I și II) 

 Regulamentul delegat 2018/573 al Comisiei privind elementele principale ale 

contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de 

trasabilitate pentru produsele din tutun. 

 

 

Figura de mai jos oferă o prezentare generală a acestor cerințe esențiale (inclusiv etapele 

principale și evenimentele majore care vor avea loc în cadrul sistemului de trasabilitate). Din 

motive de claritate, se face o distincție între lanțul logistic (în care circulă fizic produsele și 

unde se efectuează tranzacțiile) și stocarea datelor (în care vor fi prelucrate informații despre 

circulația produselor și tranzacțiile cu acestea). 
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Descrierea detaliată a sistemului 

În cadrul sistemului de trasabilitate, generarea de IU este încredințată „emitenților de ID” care 

trebuie să fie independenți din punct de vedere financiar și juridic față de industria tutunului. 

Fiecare stat membru este responsabil de desemnarea unui emitent de ID pentru teritoriul său.  

 

 

Odată desemnați, emitenții de ID vor primi cereri de generare de IU de la producătorii și 

importatorii de produse din tutun, care vor trebui să furnizeze informații predefinite 

referitoare la produse. Emitenții de ID vor genera ulterior loturi de IU și le vor livra 

producătorului sau importatorului care le-a comandat, contra unui onorariu. IU care au fost 

livrați, dar care nu au fost încă aplicați pe pachete rămân, valabili o perioadă de șase luni. Ei 

vor expira dacă nu sunt aplicați pe pachete în acest interval de timp. 

 

 

Pe linia de producție, producătorii vor completa IU cu o „marcă temporală” (și anume, un 

marcaj indicând data și ora fabricației produsului din tutun). IU va fi aplicat ulterior pe 

pachetul unitar, după ce a fost codificat într-un suport de date autorizat. Aplicarea sa trebuie 

verificată pentru a asigura lizibilitatea sa. Un dispozitiv de protecție împotriva modificărilor 

ilicite, capabil să creeze o înregistrare independentă nealterabilă a acestui proces de verificare, 

trebuie să fi fost instalat în prealabil. Această înregistrare va fi accesibilă autorităților publice 

pentru eventuale investigații și inspecții. 

 

Notă: În cazul importatorilor, procesele de mai sus vor trebui să aibă loc înainte ca produsele 

să fie importate în Uniune (a se vedea articolul 2 punctul 38 din DPT) – și anume, în țara terță 

de producție sau în timp ce se află plasate sub regim vamal suspensiv. 

 

 

Pachetele unitare marcate corect pot fi apoi urmărite și trasabilitatea lor poate fi asigurată pe 

tot parcursul lanțului de aprovizionare. În majoritatea cazurilor, ele vor fi adăugate în pachete 

mai mari, precum cartușe, baxuri sau paleți, denumite „ambalaje agregate”. Urmărirea la 

nivelul ambalajelor agregate este permisă, cu condiția ca pachetele unitare să poată fi urmărite 

și trasabile în continuare. Acest aspect necesită IU separați la nivel agregat, conectați 

electronic la fiecare IU de nivel inferior. Înregistrarea circulației produselor la nivel de 

ambalaje agregate are scopul de a atenua povara operațională a operatorilor economici (în 

special pentru angrosiști și distribuitori), care altfel ar trebui să scaneze fiecare pachet unitar 

care este manipulat. IU la nivel agregat pot fi solicitați de la emitentul de ID competent sau 

pot fi generați de către operatorul economic pe baza unor standarde internaționale prestabilite. 

 

Transportul între diferitele unități este supus, de asemenea, unui set clar de norme: fiecare 

expediere și sosire trebuie să fie înregistrată și raportată în sistemul de depozite de date, până 

la punctul de expediere către primul punct de vânzare cu amănuntul, și anume primul loc în 

care produsele vor fi puse la dispoziția consumatorilor. 

 

 

Toate informațiile înregistrate trebuie transmise către „sistemul de depozite de date”. Acesta 

este termenul general utilizat pentru a descrie diferitele depozite primare de date (contractate 

de fiecare producător și importator), depozitul de date secundar (care va conține o copie a 

tuturor datelor de trasabilitate stocate în depozitele primare) și routerul (un dispozitiv instalat 

de depozitul secundar care transferă date între diferitele componente ale sistemului de 

depozite). 
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Fiecare producător și importator va trebui să transmită informațiile de trasabilitate pe care le-a 

înregistrat la depozitul primar de date contractat de acesta. Toți ceilalți operatori economici 

(de exemplu, angrosiștii și distribuitorii) vor transmite informații de trasabilitate prin 

intermediul routerului.  

 

 

Depozitul de date secundar va oferi statelor membre și Comisiei o imagine de ansamblu 

asupra circulației produselor din tutun în UE. Aceasta va permite verificarea și controlul 

lanțului de aprovizionare și va sprijini activitățile lor de monitorizare și de asigurare a 

aplicării legislației. 

 

 

Se stabilesc termene clare pentru transmiterea datelor de trasabilitate la sistemul de depozite: 

în general, ea ar trebui să aibă loc la 3 ore de la producerea unui eveniment și cu 24 de ore în 

prealabil în cazul expedierii și al transbordării produselor din tutun.  

 

 

Pentru a asigura transmiterea corectă a informațiilor de trasabilitate, mesajele de transmisie 

trebuie să conțină informații predefinite. Aceste informații figurează în anexa 2 la 

Regulamentul de punere în aplicare.  
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Cerințe esențiale vizând părțile interesate pentru instituirea și funcționarea unui 

sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun  

 

Următoarele secțiuni definesc cerințele esențiale ale sistemului de trasabilitate a tutunului, în 

funcție de categoria de părți interesate. 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate articolele la care se face referire sunt cele 

din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 privind standardele tehnice 

pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun și 

din anexele I și II la acesta. 
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I. PRODUCĂTORII ȘI IMPORTATORII 

 

Cerințele pentru producătorii și importatorii de produse din tutun se împart în trei categorii: 

A) Marcarea pachetelor cu un identificator unic; B) Sistemul de depozite de date; C) Obligații 

de înregistrare. 

 

A. Marcarea pachetelor cu un identificator unic (IU) 

Cerințe esențiale: 

1. Solicitarea de coduri de identificare a operatorilor economici, a unităților și a 

utilajelor de la emitentul relevant de ID: Odată ce statele membre au finalizat 

procesul de desemnare a emitenților de ID (articolul 3), una dintre sarcinile inițiale ale 

producătorilor și importatorilor de produse din tutun este de a solicita emitentului 

relevant de ID (a se vedea mai jos*) coduri de identificare (pentru ei înșiși, unitățile 

lor și utilajele pe care le folosesc în producția de produse din tutun) (articolul 14; 

articolul 16; articolul 18).  

  

Cererea de cod ar trebui să fie însoțită de informații specifice (prevăzute în anexa II 

capitolul II secțiunea 1). Emitentul de ID furnizează ulterior codul de identificare și 

înființează și menține un registru cu toate codurile de identificare pe care le-a emis 

(articolul 15; articolul 17; articolul 19). Producătorii și importatorii trebuie să dețină 

codurile de identificare relevante pentru a proceda la solicitarea de IU de la emitenții 

de ID. 
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*Unde se solicită CODURI DE IDENTIFICARE  

 

- Producătorii și importatorii -  

 

Pentru a obține coduri de identificare a operatorilor economici: producătorii vor 

trebui să solicite codurile de la emitentul de ID competent pentru fiecare stat membru 

în care operează cel puțin o unitate. Importatorii vor trebui să solicite codurile de la 

emitentul de ID competent pentru fiecare stat membru pe a cărui piață își introduc 

produsele (articolul 14). 

 

Pentru a obține coduri de identificare a unităților: producătorii vor trebui să solicite 

codurile de la emitentul de ID competent pentru statul membru în care se află unitatea. 

Importatorii sunt responsabili de solicitarea codurilor pentru unitățile de producție 

aflate în afara UE. Ei vor trebui să se adreseze oricărui emitent de ID desemnat de un 

stat membru pe a cărui piață își introduc produsele (articolul 16).  

 

Pentru a obține coduri de identificare a utilajelor: producătorii vor trebui să se 

adreseze emitentului de ID competent pentru statul membru în care se află utilajele. 

Importatorii sunt responsabili de solicitarea codurilor pentru utilajele aflate în afara 

UE. Ei vor trebui să se adreseze oricărui emitent de ID desemnat de un stat membru pe 

a cărui piață își introduc produsele (articolul 18). 

 

 

 

2. IU pentru ambalaje pentru produse din tutun se solicită de la emitentul de ID 

relevant: După primirea codurilor de identificare relevante (a se vedea mai sus), 

producătorii și importatorii pot proceda la solicitarea de IU de la emitenții de ID.  

Pentru a face acest lucru, ei vor trebui să trimită informații specifice (prevăzute în 

anexa II capitolul II secțiunea II) unui emitent relevant de ID (a se vedea mai jos*). Se 

aplică termene specifice pentru livrarea IU solicitați (articolul 9; articolul 13). Aceștia 

pot fi trimiși electronic sau, dacă este cazul pentru pachetele unitare, fizic (articolul 9). 

IU trebuie aplicați pe pachete în termen de 6 luni de la primire [articolul 5 alineatul 

(1)]. 

Pentru pachetele unitare, producătorii și importatorii trebuie să solicite IU de la un 

emitent relevant de ID (articolul 9). Pentru nivelurile de ambalaje agregate, IU fie 

pot fi solicitați de la un emitent de ID, fie pot fi generați direct de către producător sau 

importator, în conformitate cu ISO/IEC 15459-1:2014 sau cu ISO/IEC 15459-4:2014 

(articolul 10).  
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*Unde se solicită IDENTIFICATORII UNICI 

- Producătorii și importatorii - 

Producătorii trebuie să solicite IU de la emitentul de ID competent pentru statul 

membru în care sunt fabricate produsele [articolul 4 alineatul (1)]; cu toate acestea, 

prin derogare, un stat membru poate desemna propriul emitent de ID ca responsabil de 

generarea tuturor IU pentru toate pachetele unitare care urmează să fie introduse pe 

piața sa [articolul 4 alineatul (1)]. Producătorii trebuie să se informeze cu privire la 

utilizarea acestei derogări de către orice stat membru. Importatorii trebuie să solicite 

IU de la emitentul de ID competent pentru statul membru în care produsele vor fi 

introduse pe piață [articolul 4 alineatul (2)]. 

Producătorii și importatorii care desfășoară activități de agregare pot alege să 

solicite IU de la emitentul de ID competent pentru statul membru în care are loc 

agregarea [articolul 4 alineatul (3)]. În mod alternativ, ei pot alege să genereze direct 

ei înșiși IU la nivel agregat, în conformitate cu ISO/IEC 15459-1:2014 sau cu ISO/IEC 

15459-4:2014 (articolul 10). 

Producătorii și importatorii care exportă produse din tutun din UE vor trebui să 

solicite IU de la emitentul de ID competent pentru statul membru în care sunt fabricate 

produsele. 

 

3. IU se aplică pe pachete și se verifică: După primirea IU de la emitenții de ID (sau 

auto-generare, în cazul IU la nivel agregat), producătorii și importatorii îi vor aplica pe 

pachete (articolul 6; articolul 10). Importatorii vor trebui să se asigure că IU sunt 

aplicați înainte ca produsul din tutun să fie importat în Uniune (articolul 6; a se vedea, 

de asemenea, articolul 2 punctul 38 din DPT); În cazul tuturor IU generați de 

emitenții de ID, producătorii și importatorii trebuie să adauge marca temporală în 

formatul specificat [articolul 8 alineatul (3); articolul 11 alineatul (3)]. IU trebuie să 

fie codificați în unul dintre suporturile de date permise (articolul 21). 

În cazul pachetelor unitare, lizibilitatea IU va trebui verificată în ceea ce privește 

aplicarea corectă și lizibilitatea, iar procesul de verificare trebuie protejat cu un 

dispozitiv de protecție împotriva modificărilor ilicite furnizat și instalat de un terț 

independent (articolul 7). Evidențele create de dispozitivul de protecție împotriva 

modificărilor ilicite trebuie să fie accesibile autorităților, la cererea lor [articolul 7 

alineatul (5)]. 

În conformitate cu articolul 7 alineatul (6), anumiți operatori economici vor beneficia 

de perioade de tranziție sau de o derogare completă de la instalarea dispozitivelor de 

protecție împotriva modificărilor ilicite.  

Producătorii și importatorii vor trebui, de asemenea, să lege IU la nivel agregat de lista 

tuturor IU de pe pachetele unitare pe care le conține agregatul [articolul 12 alineatul 
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(1)], prin transmiterea informațiilor enumerate în secțiunea 3 capitolul II din anexa II 

(punctul 3.2) la depozitul primar de date. 
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B. Sistemul de depozite de date  

Producătorii și importatorii sunt obligați să înregistreze toate informațiile necesare pentru 

evenimentele asociate cu un produs în care sunt implicați (articolul 32; articolul 33). Aceste 

date sunt transmise ulterior și stocate într-un sistem de depozite de date constituit din trei părți 

interoperabile (articolul 24) – 1) depozite primare de date; 2) un (singur) depozit de date 

secundar; și 3) un router.  

Cerințe esențiale: 

1. Selectarea și înființarea „depozitelor primare de date”: Fiecare producător și 

importator trebuie să încheie un contract cu un furnizor independent de servicii de 

stocare de date, pentru a înființa un depozit primar de date [articolul 26 alineatul (1)]. 

Procedurile care reglementează acest proces (prevăzute în anexa 1 partea A) impun 

fabricanților și importatorilor de țigarete și de tutun de rulat să notifice Comisiei 

furnizorul de servicii de stocare propus (cel târziu la 2 luni de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului delegat privind elementele principale ale contractelor de stocare 

de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate 

pentru produsele din tutun). De asemenea, ei trebuie să prezinte un proiect de 

contract, cu elementele principale specificate în regulamentul delegat (precum și un 

tabel de corespondență și declarații scrise relevante) (a se vedea anexa I, partea A 

punctele 1 și 2). Independența și adecvarea tehnică a furnizorului vor fi evaluate de 

Comisia Europeană, iar listele de furnizori aprobați vor fi publicate pe site-ul ei de 

internet (anexa I, partea A punctul 8). Orice modificare ulterioară a contractelor va fi 

supusă aprobării (anexa I, partea A punctul 9) 

Fiecare depozit de date primar conține exclusiv informații care privesc produsele din 

tutun ale producătorului/importatorului care l-a contractat [articolul 26 alineatul (2)]. 

Toate depozitele primare de date trebuie să trimită o copie a datelor la depozitul de 

date secundar [articolul 26 alineatul (3)]. Modalitățile de schimb de date și un 

dicționar de date comun vor fi definite de depozitul de date secundar [articolul 26 

alineatul (4); articolul 26 alineatul (5)]. Cerințele tehnice suplimentare (articolul 25) 

și procedurile (anexa 1 literele A + C) se aplică furnizorilor de depozite primare de 

date pentru a asigura independența, funcționalitatea și interoperabilitatea sistemului.  

2. Costurile sistemului de depozite de date: Toate costurile legate de sistemul de 

depozite de date vor fi suportate de producătorii și importatorii de produse din tutun. 

Costurile serviciilor de depozite de date trebuie să fie echitabile, rezonabile și 

proporționale cu serviciile prestate și cu numărul de IU solicitați [articolul 30 

alineatul (1)]. 

 

Costurile de înființare și de funcționare a depozitului de date secundar vor fi 

transferate producătorilor și importatorilor de produse din tutun prin costurile 

percepute lor de furnizorii de depozite primare de date [articolul 30 alineatul (2)].  
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C. Obligații de înregistrare 

Cerințe cheie: 

1. Înregistrarea evenimentele asociate cu un produs: Evenimentele asociate cu un 

produs care trebuie să fie înregistrate și transmise sunt stabilite în capitolul VI din 

regulament. Ele includ evenimente legate de circulația produselor (cum ar fi 

aplicarea de IU pe pachete unitare sau expedierea dintr-o unitate etc.) [articolul 32 

alineatul (1)] și evenimente tranzacționale (precum emiterea unei facturi, primirea 

unei plăți etc.) [articolul 33 alineatul (1)]. Responsabilitatea pentru înregistrarea și 

transmiterea acestora din urmă revine vânzătorului de produse [articolul 33 alineatul 

(3)]. 

 

În toate cazurile, producătorii și importatorii trebuie să transmită informațiile 

înregistrate la depozitul lor primar de date. Informațiile necesare, precum și formatul 

în care ar trebui transmise acestea, sunt stabilite în capitolul II secțiunile 3 și 4 din 

anexa II. Transmiterea cu succes va fi semnalizată printr-un mesaj de confirmare din 

depozitul lor primar [articolul 32 alineatul (7); articolul 33 alineatul (4)].  

 

2. Transmiterea informațiilor solicitate în termenul necesar: Producătorii și 

importatorii trebuie să se asigure că informațiile sunt transmise în termen de 3 ore de 

la producerea unui eveniment [articolul 34 alineatul (1)], de exemplu 3 ore de la 

aplicarea IU pe un pachet unitar. Există două excepții: expedierea produselor din 

unități și transbordarea produselor. Informațiile privind aceste evenimente ar trebui 

transmise cu 24 de ore înainte de producerea evenimentului [articolul 34 alineatul 

(3)].  

Se aplică anumite derogări de la regula generală a celor 3 ore: IMM-urile (astfel cum 

sunt definite în Recomandarea UE 2003/361/CE) și producătorii/importatorii care au 

manipulat mai puțin de 120 de milioane de IU la nivel unitar în întreaga Uniune în 

anul precedent pot transmite informații în termen de 24 de ore de la producerea unui 

eveniment [articolul 34 alineatul (4)].  

Cu toate acestea, cei care nu îndeplinesc criteriile de mai sus vor beneficia, de o 

perioadă de tranziție, aplicabilă tuturor operatorilor economici, până la 20 mai 2028. 

În această perioadă, ei pot transmite informații în termen de 24 de ore de la producerea 

unui eveniment [articolul 34 alineatul (5)]).  

Derogările nu se aplică evenimentelor de expediere și transbordare, pentru care 

întotdeauna va fi necesară raportarea prealabilă [articolul 34 alineatul (3)]. 

3. Asigurarea codificării IU utilizând suporturile de date corecte: Suporturile de date 

(și anume, codurile de bare) codifică IU. Tipurile de suporturi de date permise au fost 

strict limitate la trei per nivel [articolul 21 alineatul (1); articolul 21 alineatul (5)]: 
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pentru pachete unitare, ele sunt: Matrice de date, QR Code și DotCode; pentru 

ambalajele agregate, ele sunt: Data Matrix, cod tip QR și codul 128.  

În cele din urmă, există reguli specifice privind calitatea suporturilor de date (articolul 

22), inclusiv faptul că fiecare suport de date trebuie să includă un cod lizibil pentru om 

pentru a permite accesarea informațiilor legate de IU fără dispozitivul de scanare, dacă 

este necesar (articolul 23). 

Tabel cu responsabilitățile principale – producători și importatori 

Următorul tabel prezintă principalele responsabilități ale producătorilor și importatorilor în 

cadrul sistemului de trasabilitate. Totuși, vă rugăm să rețineți că tabelul nu este exhaustiv și 

că, pentru mai multe detalii, ar trebui să fie consultat Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2018/574 și anexele sale însoțitoare, precum și Regulamentul delegat (UE) 2018/573. 

 

Actor 

 

Tip de responsabilitate 

Producători și 

importatori de produse 

din tutun 

 

 

 

 

 

Coduri de identificare 

 Solicitarea unui cod de identificare a unui operator economic 

(articolul 14) 

 Solicitarea unui cod de identificare a unei unități (articolul 16) 

 Solicitarea unui cod de identificare a unui utilaj (articolul 18) 

 

Identificator unic (IU) 

 

Pentru IU la nivel unitar: 

 Solicitarea de IU la nivel unitar de la emitentul de ID (articolul 

9) 

 Marcarea pachetelor unitare cu IU (articolul 6); adăugarea 

unei mărci temporale [articolul 8 alineatul (3)] 

 Verificarea IU la nivel unitar (articolul 7) 

 

Pentru IU la nivel agregat: 

 Decizia de a solicita IU de la emitentul de ID sau de a auto-

genera direct în conformitate cu standardele ISO relevante 

(articolul 10) 

 Dacă se solicită IU de la emitentul de ID: se introduce 
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solicitarea (articolul 13). 

 Dacă se generează direct: se generează IU în conformitate cu 

standardele ISO relevante (articolul 10). 

 marcarea ambalajelor agregate cu IU (articolul 10); pentru IU 

emiși de emitenți de ID: adăugarea unei mărci temporale 

[articolul 11 alineatul (3)] 

 

Suporturi de date 

 Codificarea IU la nivel unitar (furnizați electronic) și a IU la 

nivel agregat (articolul 21) 

 Asigurarea calității codurilor de bare optice (articolul 22) 

 Includerea unui cod lizibil pentru om în fiecare suport de date 

(articolul 23) 

 

Sistemul de depozite de date 

 Înființarea unui depozit de date primar (articolele 24 și 26)  

 Informarea Comisiei cu privire la identitatea furnizorului de 

depozite de date propus, împreună cu toate documentele 

relevante, inclusiv proiectul de contract (anexa 1, partea A 

punctele 1 și 2) 

 Plata tuturor costurilor aferente sistemului de depozite de date 

prin costurile percepute de furnizorii de depozite primare de 

date (articolul 30) 

 

Înregistrarea și transmiterea informațiilor 

 Înregistrarea și transmiterea informațiilor privind circulația 

produselor la depozitul primar de date (articolul 32) în 

termenele admise (articolul 34) 

 Înregistrarea și transmiterea informațiilor tranzacționale la 

depozitul primar de date (articolul 33) în termenele admise 

(articolul 34) 
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II. DISTRIBUITORII ȘI ANGROSIȘTII 

 

Cerințele pentru distribuitori și angrosiști pot fi grupate în următoarele rubrici: A) Marcarea 

pachetelor cu un identificator unic; și B) Obligații de înregistrare. 

 

A. Marcarea pachetelor cu un identificator unic (IU)  

Cerințe esențiale: 

1. Solicitarea de coduri de identificare a operatorilor economici, a unităților și a 

utilajelor de la emitentul relevant de ID: Odată ce statele membre au desemnat 

emitenți de ID (articolul 3), distribuitorii și angrosiștii trebuie să solicite coduri de 

identificare acestor emitenți (a se vedea mai jos*) (articolul 14; articolul 16). 

Solicitările trebuie efectuate prin furnizarea de informații specifice (prevăzute în 

capitolul II secțiunea 1 din anexa II). Emitentul de ID va fi responsabil ulterior de 

emiterea de coduri de identificare, precum și de înființarea și menținerea unui registru 

cu toate codurile emise (articolul 15; articolul 17).  

 

 

 

* Unde se solicită CODURI DE IDENTIFICARE 

 

- Distribuitorii și angrosiștii - 

 

Pentru a obține coduri de identificare a operatorilor economici: distribuitorii și 

angrosiștii vor trebui să solicite emitentului de ID competent pentru fiecare stat 

membru în care operează cel puțin o unitate. (articolul 14). 

 

Pentru a obține coduri de identificare a unităților: distribuitorii și angrosiștii vor 

trebui să solicite emitentului de ID competent pentru statul membru în care se află 

unitatea. (articolul 16) 
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2. (Dacă este cazul) Solicitarea IU pentru ambalajele pentru tutun la nivel agregat 

de la emitentul relevant de ID: Atunci când agregarea sau reagregarea produselor 

din tutun este efectuată de către distribuitori sau angrosiști, IU la nivel agregat trebuie 

să se aplice pe ambalaj (cu excepția cazului în care se preferă scanarea pachetelor 

unitare).  

 

IU la nivel agregat fie pot fi solicitați de la un emitent relevant de ID (a se vedea mai 

jos*) prin trimiterea unor informații specifice (stabilite în anexa II capitolul II 

secțiunea II), fie pot fi generați direct de angrosist/distribuitor, în conformitate cu 

ISO/IEC 15459-1:2014 sau cu ISO/IEC 15459-4:2014 (articolul 10).  

 

Se aplică termene specifice în cazul livrării electronice de IU la nivel agregat de către 

un emitent de ID (articolul 13), iar ei trebuie să fie aplicați pe ambalaje în termen de 6 

luni de la primire [articolul 5 alineatul (1)]. 

 

*Unde se solicită IDENTIFICATORI UNICI LA NIVEL AGREGAT 

- Distribuitori și angrosiști - 

Ei ar trebui solicitați de la emitentul de ID competent pentru statul membru în care are 

loc agregarea [articolul 4 alineatul (3)].  

[Alternativ, IU la nivel agregat pot fi generați direct de către operatorii economici, în 

conformitate cu ISO/IEC 15459-1:2014 sau cu ISO/IEC 15459-4:2014 (articolul 10)] 

 

3. (Dacă este cazul) Aplicarea IU la nivel agregat pe pachete: După primirea IU la 

nivel agregat de la emitenții de ID (sau auto-generare), distribuitorii și angrosiștii 

trebuie să le aplice pe pachete. În cazul IU la nivel agregat generați de emitenții de ID, 

distribuitorii și angrosiștii trebuie să adauge o marcă temporală [articolul 11 alineatul 

(3)]. Înainte de aplicare, IU trebuie să fie codificați utilizând unul dintre suporturile de 

date permise [articolul 21 alineatul (5)] (a se vedea punctul B.3 de mai jos). 

 

Un IU la nivel agregat trebuie să fie legat de lista tuturor IU pentru pachete unitare pe 

care le conține agregarea [articolul 12 alineatul (1)]. Pentru a face acest lucru, 

informațiile enumerate în secțiunea 3 capitolul II din anexa II (punctul 3.2) trebuie 

transmise la depozitul secundar de date, prin router. 
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B. Obligații de înregistrare 

Cerințe esențiale: 

1. Înregistrarea evenimentelor relevante: Evenimentele asociate cu un produs care 

trebuie să fie înregistrate și transmise sunt stabilite în capitolul VI din regulament. Ele 

includ evenimente legate de circulația produselor (cum ar fi aplicarea de IU pe 

pachete unitare sau expedierea dintr-o unitate etc.) [articolul 32 alineatul (1)]și 

evenimente tranzacționale (precum emiterea unei facturi, primirea unei plăți etc.) 

[articolul 33 alineatul (1)]. În cazul informațiilor tranzacționale, responsabilitatea 

înregistrării și transmiterii va reveni vânzătorului produsului [articolul 33 alineatul 

(3)]. 

În cazul distribuitorilor și al angrosiștilor, informațiile înregistrate trebuie transmise – 

la depozitul secundar de date – prin router [articolul 32 alineatul (2); articolul 33 

alineatul (2)]. Informațiile exacte care trebuie transmise, precum și formatul în care 

trebuie transmise acestea, sunt stabilite pentru fiecare eveniment în capitolul II 

secțiunile 3 și 4 din anexa II. Se consideră că informațiile au fost transmise cu succes 

atunci când distribuitorul sau angrosistul primește o confirmare de la router [articolul 

32 alineatul (7); articolul 33 alineatul (4)].  

2. Transmiterea informațiilor solicitate în termenul necesar: Distribuitorii și 

angrosiștii trebuie să se asigure că transmit informațiile în termen de 3 ore de la 

producerea unui eveniment [articolul 34 alineatul (1)], de exemplu 3 ore de la 

aplicarea unui IU la nivel agregat sau de la stabilirea unei legături între o factură și IU 

(facturarea poate avea loc înainte sau după expediere). Există două excepții: 

expedierea produselor din unități și transbordarea produselor. Informațiile privind 

aceste evenimente ar trebui transmise cu 24 de ore înainte de producerea lor [articolul 

34 alineatul (3)].  

Se aplică anumite derogări de la regula celor 3 ore: IMM-urile (astfel cum sunt 

definite în Recomandarea UE 2003/361/CE), precum și cei care au manipulat mai 

puțin de 120 de milioane de IU la nivel unitar în întreaga Uniune în anul precedent pot 

transmite informații în termen de 24 de ore de la producerea unui eveniment [articolul 

34 alineatul (4)].  

Cei care nu îndeplinesc criteriile de mai sus vor beneficia, cu toate acestea, de o 

perioadă de tranziție, aplicabilă tuturor operatorilor economici, până la 20 mai 2028. 

În această perioadă, ei pot transmite informațiile solicitate în termen de 24 de ore de la 

producerea unui eveniment [articolul 34 alineatul (5)].  

Aceste derogări nu se aplică evenimentelor de expediere și de transbordare, pentru 

care va fi necesară întotdeauna raportarea prealabilă [articolul 34 alineatul (3)]. 

3. Asigurarea codificării IU utilizând suporturile de date corecte: Suporturile de date 

(și anume, codurile de bare) codifică IU. Tipurile de suporturi de date permise au fost 

strict limitate la trei per nivel [articolul 21 alineatul (1); articolul 21 alineatul (5)]: 
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pentru pachete unitare, ele sunt: Matrice de date, QR Code și DotCode; pentru 

ambalajele agregate, ele sunt: Data Matrix, cod tip QR și codul 128.  

În cele din urmă, există reguli specifice privind calitatea suporturilor de date (articolul 

22), inclusiv faptul că fiecare suport de date trebuie să includă un cod lizibil pentru om 

pentru a permite accesul la informațiile legate de IU fără dispozitivul de scanare, dacă 

este necesar (articolul 23). 

Tabel cu responsabilitățile principale – distribuitori și angrosiști 

Următorul tabel prezintă principalele responsabilități ale distribuitorilor și angrosiștilor în 

cadrul sistemului de trasabilitate. Totuși, vă rugăm să rețineți că tabelul nu este exhaustiv și 

că, pentru mai multe detalii, ar trebui să fie consultat Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2018/574 și anexele sale însoțitoare. 

 

Actor 

 

Tip de responsabilitate 

Distribuitori și 

angrosiști  

 

 

 

Coduri de identificare 

 Solicitarea unui cod de identificare a unui operator economic 

(articolul 14) 

 Solicitarea unui cod de identificare a unei unități (articolul 16) 

 Solicitarea unui cod de identificare a unui utilaj (articolul 18) 

 

Solicitarea identificatorului unic la nivel agregat (dacă este cazul) 

 Decizia de a solicita IU la nivel agregat de la emitentul de ID 

sau de a auto-genera în conformitate cu standardele ISO 

relevante (articolul 10) 

 Dacă se solicită IU de la emitentul de ID: se introduce 

solicitarea (articolul 13). 

 Dacă se generează direct: se generează IU în conformitate cu 

standardele ISO relevante (articolul 10). 

 

Aplicarea identificatorului unic la nivel agregat pe pachete (dacă 

este cazul) 

 marcarea ambalajelor agregate cu IU (articolul 10); pentru IU 

emiși de emitenți de ID: adăugarea unei mărci temporale 

[articolul 11 alineatul (3)]  
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Suporturi de date (dacă este cazul) 

 Codificarea IU la nivel agregat (articolul 21) 

 Asigurarea calității codurilor de bare optice (articolul 22) 

 Includerea unui cod lizibil pentru om în fiecare suport de date 

(articolul 23) 

 

Înregistrarea și transmiterea informațiilor 

 Înregistrarea și transmiterea informațiilor privind circulația 

produselor la router (articolul 32) în termenele admise 

(articolul 34) 

 Înregistrarea și transmiterea informațiilor tranzacționale la 

router (articolul 33) în termenele admise (articolul 34) 
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III. OPERATORII PRIMELOR PUNCTE DE VÂNZARE CU 

AMĂNUNTUL 

 

În cadrul sistemului de trasabilitate, circulația produselor din tutun trebuie să fie înregistrată 

de la producător până la ultimul operator economic înainte de primul punct de vânzare cu 

amănuntul. 

Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare definește primul punct de 

vânzare cu amănuntul ca unitatea în care produsele sunt introduse pe piață (și anume, puse 

la dispoziția consumatorilor aflați în Uniune) pentru prima dată, inclusiv automatele pentru 

vânzarea produselor din tutun. 

Singura sarcină în cadrul sistemului de trasabilitate pentru operatorii primelor puncte de 

vânzare cu amănuntul este de a se asigura că obțin coduri de identificare a operatorilor 

economici și coduri de identificare a unităților. 

(NB: Dacă întreprinderea dumneavoastră funcționează atât ca un prim punct de vânzare cu 

amănuntul, cât și ca angrosist/distribuitor la punctele de vânzare ulterioare, va trebui să 

asigurați trasabilitatea produselor pe care le gestionați până la expedierea la primul punct 

de vânzare cu amănuntul. Pentru produsele din tutun distribuite angro, vă rugăm să 

respectați cerințele pentru angrosiști/distribuitori stabilite în secțiunea anterioară.) 

 

Solicitarea de coduri de identificare a operatorilor economici și a unităților 

Cerințe esențiale: 

1. Solicitarea de coduri de identificare operatorilor economici și a unităților de la 

emitentul de ID: Singura sarcină în cadrul sistemului de trasabilitate pentru operatorii 

primelor puncte de vânzare cu amănuntul este obținerea codurilor de identificare a 

operatorilor economici și a codurilor de identificare a unităților de la emitentul relevant 

de ID* (articolul 14; articolul 16). Obținerea lor este necesară pentru a se asigura că alți 

operatori economici pot livra la punctul de vânzare cu amănuntul, îndeplinindu-și în același 

timp obligațiile care le revin în cadrul sistemului. 

Este util de reținut faptul că operatorii primelor puncte de vânzare cu amănuntul pot dispune 

ca solicitările lor de coduri de identificare să fie efectuate de un alt operator economic (terț) 

(cum ar fi unul dintre furnizorii lor, de exemplu, unul dintre distribuitorii sau angrosiștii lor) 

[articolul 14 alineatul (3); articolul 16 alineatul (3)]. Un astfel de terț trebuie, de asemenea, 

să fie înregistrat și să fi obținut deja coduri de identificare. Înregistrarea efectuată de către un 

terț trebuie să aibă consimțământul deplin al operatorului primului punct de vânzare cu 

amănuntul, iar terțul trebuie să comunice operatorului toate detaliile înregistrării, inclusiv 

toate codurile care i-au fost atribuite. 
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*Unde se solicită CODURI DE IDENTIFICARE  

 

- Operatorii primului punct de vânzare cu amănuntul -  

 

Pentru a obține coduri de identificare a operatorilor economici: operatorii primelor 

puncte de vânzare cu amănuntul vor trebui fie să se adreseze emitentului de ID 

competent pentru fiecare stat membru în care își desfășoară activitatea. [articolul 14 

alineatul (1)], fie să dispună depunerea cererii de către un alt operator economic terț 

înregistrat (de exemplu, un distribuitor sau un angrosist înregistrat) [articolul 14 

alineatul (3)] 

 

Pentru a obține coduri de identificare a unităților: operatorii primelor puncte de 

vânzare cu amănuntul fie vor trebui să se adreseze emitentului de ID competent 

pentru statul membru în care se află unitatea [articolul 16 alineatul (1)], fie să dispună 

depunerea cererii de către un alt operator economic terț (de exemplu, un distribuitor 

sau un angrosist înregistrat) [articolul 16 alineatul (3)]. 
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Tabel cu responsabilitățile principale – operatori ai primelor puncte de vânzare 

cu amănuntul 

Următorul tabel prezintă principalele responsabilități ale operatorilor primelor puncte de 

vânzare cu amănuntul în cadrul sistemului de trasabilitate. Totuși, vă rugăm să rețineți că 

tabelul nu este exhaustiv și că, pentru mai multe detalii, ar trebui să fie consultat 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 și anexele sale însoțitoare. 

 

Actor 

 

Tip de responsabilitate 

Operatori ai primelor 

puncte de vânzare cu 

amănuntul  

 

 

 

Coduri de identificare 

 Solicitarea unui cod de identificare a unui operator economic 

(articolul 14) sau dispunerea depunerii cererii de către un terț 

înregistrat (cum ar fi de către un distribuitor sau un angrosist 

înregistrat) 

 Solicitarea unui cod de identificare a unei unități (articolul 16) 

sau dispunerea depunerii cererii de către un terț înregistrat 

(cum ar fi de către un distribuitor sau un angrosist înregistrat) 
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IV. AUTORITĂȚILE DIN STATELE MEMBRE  

Cerințele pentru autoritățile din statele membre pot fi grupate în următoarele rubrici: A) 

Desemnarea unui emitent de ID; B) Accesul la informațiile înregistrate. 

 

A. Desemnarea unui emitent de ID 

Cerințe esențiale: 

1. Desemnarea emitentului de ID: Identificatorii unici (IU) care trebuie aplicați pe 

pachetele unitare (și, dacă este cazul, pe ambalajele agregate) trebuie să fie generați de 

către terți independenți – așa-numiți „emitenți de ID” – desemnați de fiecare stat membru 

(articolul 3). Această procedură de desemnare va fi unul dintre primii pași tehnici în 

instituirea sistemului de trasabilitate și trebuie finalizată în termen de 1 an de la intrarea în 

vigoare a regulamentului delegat [articolul 3 alineatul (1)]. Printre exemplele de entități 

pe care statele membre le pot desemna se numără agenții de stat, organizații non-profit sau 

furnizori de servicii IT specializați. Pentru a sprijini statele membre în procesul de 

desemnare, regulamentul stabilește criterii specifice, inclusiv privind independența 

(articolul 3; articolul 35), pe care trebuie să le îndeplinească emitentul de ID. Fiecare 

emitent de ID are un cod unic de identificare [articolul 3 alineatul (4)]. Același emitent de 

ID poate fi desemnat de mai multe state membre, dar trebuie să poată fi identificat prin 

același cod [articolul 3 alineatul (5)]. Emitenții de ID care intenționează să se angajeze în 

subcontractare vor fi eligibili pentru desemnare doar dacă au comunicat statelor membre 

identitatea subcontractanților propuși. (În plus, toți subcontractanții fac obiectul criteriilor 

de independență prevăzute la articolul 35).  

2. Notificarea Comisiei și asigurarea publicării informațiilor privind emitentul de 

ID: În termen de o lună de la finalizarea desemnării, fiecare stat membru trebuie să 

notifice Comisiei emitentul de ID pe care l-a desemnat și codul său de identificare 

[articolul 3 alineatul (6)]. De asemenea, statul membru trebuie să se asigure că 

informațiile privind emitentul de ID desemnat sunt disponibile public [articolul 3 

alineatul (7)]. 

 

B. Accesul la informațiile înregistrate  

Cerințe esențiale: 

1. Desemnarea administratorului (administratorilor) național(i): Autoritățile vor 

trebui să desemneze unul sau mai mulți administratori naționali care vor fi responsabili de 

crearea, gestionarea, retragerea și acordarea de drepturi de acces ulterioare legate de 

sistemul de depozite de date în cadrul administrației naționale în cauză [articolul 25 

alineatul (1) litera (k)]. 
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2. Accesul la informații prin intermediul instrumentului de supraveghere: Depozitul 

secundar de date, care găzduiește o copie a tuturor datelor înregistrate, va conține un 

instrument de supraveghere (sub formă de interfețe grafice și nongrafice destinate 

utilizatorilor) care va permite statelor membre și Comisiei să caute și să analizeze 

circulația produselor din tutun de la distanță pentru a investiga și a detecta posibile 

nereguli. În special, instrumentul de supraveghere va trebui, în primul rând, să permită 

accesarea și interogarea tuturor datelor stocate în sistemul de depozite de date [articolul 

27 alineatul (2)] și, în al doilea rând, să permită solicitări de alerte automate și rapoarte 

periodice [articolul 27 alineatul (3)] pe baza regulilor individuale de evaluare a riscurilor 

legate de evenimente specifice (de exemplu, apariția unor IU duplicați în lanțul legal de 

aprovizionare). În acest sens, autoritățile vor putea solicita ca alertele automate și/sau 

rapoartele să fie trimise la o anumită adresă externă, cum ar fi o adresă de e-mail sau o 

adresă de IP [articolul 27 alineatul (4)].  

3. Accesul la informații înregistrate cu ajutorul unor dispozitive portabile (modul 

offline): Autoritățile competente ale statelor membre vor trebui să aibă posibilitatea de a 

extrage și a citi informațiile privind identificatorii unici oriunde, pe loc, utilizând 

dispozitive de scanare portabile. Cu alte cuvinte, ele vor trebui să poată identifica 

informațiile codificate în IU fără a accesa sistemul de depozite de date. Acest lucru va fi 

facilitat prin intermediul așa-numitelor „fișiere plate offline” care vor fi create de fiecare 

emitent de ID și pe care autoritățile competente le pot descărca din depozitul secundar de 

date pe dispozitive portabile (de exemplu, telefoane inteligente sau scanere) care vor fi 

folosite de ele (articolul 20). Prin intermediul acestor „fișiere plate”, dispozitivele 

portabile vor putea ulterior să extragă informațiile din IU și să le pună la dispoziția 

utilizatorului în modul offline.  

4. Schimbul de informații cu sistemele externe: Sistemul de trasabilitate va permite 

statelor membre și Comisiei să transmită informațiile care sunt stocate în sistemul de 

depozite de date în alte sisteme externe utilizate și gestionate de ele. Acest lucru va fi 

facilitat în principal în următoarele moduri. Sistemul de depozite de date ar trebui să 

permită posibilitatea descărcării unor seturi complete sau selectate de date pe care le 

stochează [articolul 25 alineatul (1) litera (l)]. Acest set de date poate fi legat ulterior de 

alte sisteme externe. În special, sistemul de trasabilitate va stoca informațiile despre 

produs utilizând Codul administrativ de referință (Administrative Reference Code – ARC), 

care va asigura interoperabilitatea cu EMCS. În mod similar, informațiile privind 

identificatorul produsului din tutun (TP-ID) al fiecărui produs înregistrat vor permite 

statelor membre să conecteze datele privind lanțul de aprovizionare cu informațiile 

relevante de raportare a produselor stocate pe Platforma comună a UE de transmitere a 

datelor (EU Common Entry Gate, EU-CEG).  
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Tabel cu responsabilitățile principale – autoritățile din statele membre 

Următorul tabel prezintă principalele responsabilități ale autorităților din statele membre în 

cadrul sistemului de trasabilitate. Totuși, vă rugăm să rețineți că tabelul nu este exhaustiv și 

că, pentru mai multe detalii, ar trebui să fie consultat Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2018/574 și anexele sale însoțitoare. 

 

Actor 

 

Tip de responsabilitate 

Autoritățile din statele 

membre 

 

 

 

 

 

Emitentul de ID 

 Selectarea și desemnarea unui emitent de ID [articolul 3 

alineatul (1)] 

 Asigurarea independenței emitenților de ID, a furnizorilor de 

servicii de depozite de date și de dispozitive de protecție 

împotriva modificărilor ilicite, precum și, dacă este cazul, a 

subcontractanților acestora (articolul 35) 

 Informarea Comisiei cu privire la identitatea emitentului de ID 

desemnat și la codul acestuia; asigurarea publicării 

informațiilor aferente [articolul 3 alineatele (6) și (7)] 

 

Sistemul de depozite de date 

 Desemnarea administratorului național care gestionează 

drepturile de acces la instrumentul de supraveghere [articolul 

25 alineatul (1) litera (k)]. 

 Accesul la informațiile de trasabilitate prin instrumentul de 

anchetă și dispozitivele portabile în scopul aplicării legislației; 

schimbul de informații cu sistemele externe, dacă este necesar. 
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V. COMISIA EUROPEANĂ 

Cerințele pentru Comisia Europeană se referă în principal la domeniul sistemului de 

depozite de date.  

 

Sistemul de depozite de date 

Cerințe esențiale: 

1. Aprobarea furnizorilor de depozite primare de date: Comisia Europeană va trebui 

să evalueze toți furnizorii de servicii de stocare primară de date propuși și proiectele de 

contracte de stocare a datelor notificate Comisiei de către producători și importatori – în 

special în ceea ce privește independența și capacitatea lor tehnică – și să aprobe sau să 

respingă furnizorul sau proiectul, în termen de trei luni de la data primirii notificării. 

(anexa I, partea A punctul 3)  

2. Publicarea listelor furnizorilor de depozite primare de date notificați și aprobați: 

Comisia Europeană va fi responsabilă, de asemenea, de asigurarea publicării pe un site de 

internet a listelor tuturor furnizorilor de servicii de stocare primară de date notificați și 

aprobați (anexa 1, partea A punctul 8). 

3. Desemnarea „depozitului secundar de date”: Comisia va fi responsabilă de 

desemnarea, din rândul furnizorilor aprobați ai depozitelor primare de date, a furnizorului 

depozitului de date secundar (unic). Procedurile care reglementează acest proces sunt 

prezentate în anexa 1 partea B. Desemnarea va avea loc în termen de cel mult 8 luni de la 

intrarea în vigoare a regulamentului delegat, iar rezultatul va fi publicat de Comisie. 

Ulterior, fiecare furnizor primar va fi obligat să încheie un contract cu furnizorul 

depozitului de date secundar (iar contractele vor trebui semnate și transmise Comisiei în 

termen de o lună de la data desemnării depozitului de date secundar). 

Depozitul de date secundar va găzdui o copie globală a tuturor evenimentelor din lanțul de 

aprovizionare care au fost înregistrate și stocate în depozitele primare de date. Cel mai 

important, el va oferi interfețe pentru utilizatori care vor permite statelor membre să 

efectueze interogări și să definească norme pentru alertele automate și rapoartele periodice 

referitoare la datele privind lanțul de aprovizionare stocate în sistem. Furnizorul 

depozitului secundar de date va fi responsabil pentru definirea formatului pentru date și a 

modalităților de schimb, precum și a unui dicționar de date comun care va fi utilizat de 

depozitele primare de date și de router (articolul 28). În plus, există o serie de alte cerințe 

tehnice generale (articolul 25) și norme procedurale (anexa 1, părțile B și C) care se vor 

aplica furnizorului depozitului secundar pentru a asigura independența, funcționalitatea și 

interoperabilitatea sistemului. 

Furnizorul depozitului secundar va fi responsabil, de asemenea, de stabilirea routerului, 

care va oferi un singur punct de intrare pentru raportarea datelor de către operatorii 
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economici, alții decât producătorii și importatorii (articolul 29). O copie a acestor date va 

fi trimisă la depozitele primare individuale de date în cauză.  
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Tabel cu responsabilitățile principale – Comisia Europeană 

Următorul tabel prezintă principalele responsabilități ale Comisiei Europene în cadrul 

sistemului de trasabilitate. Totuși, vă rugăm să rețineți că tabelul nu este exhaustiv și că, 

pentru mai multe detalii, ar trebui să fie consultat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2018/574 și anexele sale însoțitoare, precum și Regulamentul delegat (UE) 2018/573. 

 

 

Actor 

 

Tip de responsabilitate 

Comisia Europeană 

 

 

 

 

 

Sistemul de depozite de date 

 Aprobarea furnizorilor de depozite primare (anexa 1, partea A 

punctele 3 și 4) 

 Publicarea listelor de furnizori de depozite primare de date 

notificați și aprobați (anexa 1, partea A punctul 8) 

 Desemnarea unui furnizor al depozitului secundar de date 

(anexa 1, partea B punctul 1) și publicarea identității 

furnizorului (anexa 1, partea A punctul 3) 
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II. Sistemul de elemente de securitate pentru produsele din tutun 

Prezentare generală 

Scopul sistemului de elemente de securitate este de a permite autorităților competente și 

consumatorilor să identifice produsele din tutun legale. Articolul 16 prevede că toate 

pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piața UE trebuie să poarte un element de 

securitate inviolabil, compus din elemente vizibile și invizibile. 

 

Cerințele esențiale ale sistemului de elemente de securitate sunt stabilite în: 

 

 Articolul 16 din DPT; 

 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 a Comisiei privind standardele tehnice 

pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun (inclusiv anexa I) 

 

 

Descrierea detaliată a sistemului 

Articolul 16 alineatul (1) din DPT prevede că toate pachetele unitare de produse din tutun 

trebuie să aibă un element de securitate care:  

 este inviolabil și compus din elemente vizibile și invizibile;  

 este tipărit sau fixat astfel încât să nu poată fi îndepărtat (aceasta include o combinație 

de elemente tipărite și fixate); 

 nu poate fi șters;  

 nu este în niciun fel ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor fiscale și 

al marcajelor de preț.  

În Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 a Comisiei privind standardele tehnice 

pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun sunt stabilite în detaliu cerințe 

esențiale suplimentare privind standardele tehnice pentru elementele de securitate.  
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Cerințe esențiale referitoare la părțile interesate din cadrul sistemului de 

elemente de securitate pentru produsele din tutun 

 

Următoarele secțiuni definesc cerințele esențiale ale sistemului de elemente de securitate, în 

funcție de părțile interesate. 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate articolele la care se face referire sunt cele 

din Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 privind standardele tehnice pentru 

elementele de securitate aplicate produselor din tutun (inclusiv anexa I). 
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I. AUTORITĂȚILE DIN STATELE MEMBRE ȘI PRODUCĂTORII 

ȘI IMPORTATORII 

 

Cerințele pentru autoritățile din statele membre pot fi grupate în următoarele rubrici: A) 

Elemente de autentificare și elemente de securitate; B) Integritatea și independența 

elementelor de securitate; C) Verificarea autenticității elementelor de securitate. 

Cerințele pentru producători și importatori se încadrează în principal în: A) Elemente de 

autentificare și elemente de securitate. Ei vor fi responsabili în primul rând de asigurarea 

respectării cerințelor stabilite de statele membre în care își comercializează produsele.  

 

A) Elemente de autentificare și elemente de securitate 

Cerințe esențiale  

Statele membre: 

1. Asigurarea compoziției corecte a elementelor de securitate: Statele membre vor 

trebui să se asigure că fiecare element de securitate aplicat pe pachetele unitare de 

produse din tutun plasate pe piețele lor este compus din cinci sau mai multe tipuri 

diferite de „elemente de autentificare”. De asemenea, va fi necesar să se asigure că, 

dintre acestea, cel puțin unul este deschis
2
, unul semiînchis

3
 și unul închis

4
 [articolul 3 

alineatul (1)] și cel puțin unul este furnizat de un terț care îndeplinește cerințele de 

independență prevăzute la articolul 8 din decizie [articolul 3 alineatul (2)]. 

 

2. Comunicarea combinației (combinațiilor) admise de elemente de autentificare: 

Fiecare stat membru va trebui să comunice producătorilor și importatorilor de produse 

din tutun combinația sau combinațiile de elemente de autentificare care trebuie 

utilizate în elementele de securitate aplicate pe produsele introduse pe piața lor. 

Combinația (combinațiile) poate (pot) include oricare dintre elementele de 

autentificare prevăzute în anexa 1 la decizie, însă statele membre vor avea libertatea 

de a alege elemente alternative de autentificare conforme. Combinația (combinațiile) 

relevantă(e) trebuie să fie comunicată(e) de statele membre tuturor producătorilor și 

                                                           
2
 „Deschis” înseamnă direct perceptibil printr-unul sau mai multe simțuri umane, fără a recurge la dispozitive 

externe.  

Categoria soluțiilor de autentificare „deschise” menționată în ISO 12931:2012 este considerată corespunzătoare 

acestei definiții; 
3
 „Semiînchis” înseamnă care nu este direct perceptibil pentru simțurile umane, dar este detectabil de către aceste 

simțuri cu ajutorul unor dispozitive externe, precum o lampă cu raze UV sau un stilou sau marker special, fără a 

fi nevoie de cunoștințe sau de formare de specialitate. Categoria soluțiilor de autentificare „semiînchise” 

autentificate cu instrumente disponibile în comerț menționată în ISO 12931:2012 este considerată 

corespunzătoare acestei definiții. 
4 „

Închis” înseamnă care nu este direct perceptibil pentru simțurile umane și este detectabil doar prin utilizarea 

unor instrumente concepute special sau a unor echipamente profesionale de laborator. Categoriile de soluții de 

autentificare „închise” care necesită instrumente concepute special și analiză criminalistică menționate în ISO 

12931:2012 sunt considerate corespunzătoare acestei definiții. 
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importatorilor de produse din tutun până la 20 septembrie 2018. Orice modificări 

ulterioare ale combinațiilor trebuie să fie comunicate de statele membre cu 6 luni 

înainte de data la care astfel de modificări ar trebui să producă efecte (articolul 3).  

 

3. Decizie și comunicare referitoare la utilizarea timbrelor fiscale ca elemente de 

securitate: Fiecare stat membru va avea posibilitatea de a decide dacă timbrele sale 

fiscale (sau marcajele de identificare naționale utilizate în scopuri fiscale) pot fi 

utilizate ca element de securitate. În acest sens, ele vor trebui să verifice dacă timbrul 

lor fiscal sau marcajul lor de identificare național respectă cerințele articolului 3 din 

decizie și ale articolului 16 din DPT [articolul 4 alineatul (1)]. În cazul respectării 

parțiale, statele membre vor trebui să informeze producătorii și importatorii de 

produse din tutun până la 20 septembrie 2018 cu privire la tipurile suplimentare de 

elemente de autentificare care vor fi utilizate împreună cu timbrul fiscal sau cu 

marcajul de identificare național [articolul 4 alineatul (2)].  

 

Cerințe esențiale  

Producătorii și importatorii: 

1. Asigurarea conformității cu cerințele privind elementele de securitate 

stabilite de fiecare stat membru în care produsele lor sunt introduse pe 

piață: Producătorii și importatorii trebuie să se asigure că sunt pe deplin 

informați cu privire la cerințele individuale referitoare la elementele de 

securitate ale statului membru (statelor membre) în care produsele lor sunt 

introduse pe piață și că sunt capabili să respecte aceste norme.  

 

 

B) Integritatea și independența elementelor de securitate 

Cerințe esențiale  

Statele membre: 

1. Asigurarea integrității elementelor de securitate: Autoritățile competente vor avea 

libertatea de a decide dacă se aplică sau nu un sistem de rotație a elementelor de 

securitate și modul în care ar trebui să funcționeze acesta [articolul 6 alineatul (1)]. O 

excepție de la această normă va exista în cazurile în care un stat membru are motive să 

considere că integritatea unui element de autentificare al unui element de securitate 

este compromisă. În astfel de cazuri, el va trebui să se asigure că elementul respectiv 

este înlocuit sau modificat. Producătorii/importatorii și furnizorii de elemente de 

securitate implicați vor trebui să fie informați în termen de cinci zile lucrătoare 

[articolul 6 alineatul (2)]. 
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Statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că elementele de securitate sunt 

aplicate pe produsele din tutun astfel încât să nu poată fi înlocuite, reutilizate sau 

modificate [articolul 5 alineatul (2) litera (b)]. La nivel național se pot aplica orientări 

sau cerințe formale privind securitatea producției și procedurile de distribuție a 

elementelor de securitate [articolul 6 alineatul (3)]. 

 

2. Solicitarea ca un furnizor terț independent să furnizeze cel puțin un element de 

autentificare: Fiecare element de securitate trebuie să fie compus din cel puțin un 

element de autentificare furnizat de un terț independent [articolul 3 alineatul (2)]. În 

acest scop, statele membre vor trebui să se asigure că terțul care furnizează elementul 

de autentificare respectă criteriile relevante privind independența (prevăzute la 

articolul 8). Acestea includ asigurarea independenței furnizorului față de industria 

tutunului atât din punct de vedere juridic [structura juridică, organizarea și procesele 

de luare a deciziilor, în special absența unui control direct sau indirect asupra acestuia 

de către industria tutunului; articolul 8 alineatul (1) litera (a)], cât și din punct de 

vedere financiar [mai puțin de 10 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderilor 

furnizorului – sau a grupului de întreprinderi – este generată de bunuri și servicii 

furnizate industriei tutunului în ultimii 2 ani calendaristici și mai puțin de 20 % pentru 

fiecare an calendaristic ulterior; articolul 8 alineatul (1) litera (b)]. 

 

Statele membre vor trebui să se asigure că nu există conflicte de interese cu industria 

tutunului în rândul persoanelor responsabile de managementul furnizorului [articolul 8 

alineatul (1) litera (c)]. În cazul subcontractării, furnizorul principal va fi responsabil 

de asigurarea respectării criteriilor de independență [articolul 8 alineatul (2)]. Statele 

membre pot solicita documentația necesară pentru a evalua respectarea criteriilor de 

independență [articolul 8 alineatul (3)] și orice modificare a circumstanțelor care 

persistă timp de 2 ani consecutivi trebuie comunicată statelor membre [articolul 8 

alineatul (4)]. 

 

 

C) Verificarea autenticității elementelor de securitate 

Cerințe esențiale  

Statele membre: 

1. Capacitatea de a verifica autenticitatea produselor din tutun destinate piețelor 

naționale proprii ale unui stat membru: Pe baza combinației (combinațiilor) de 

elemente de autentificare permise care au fost comunicate 

producătorilor/importatorilor, statele membre vor trebui să se asigure că dispun de 

mijloacele și cunoștințele necesare pentru a determina dacă un produs introdus pe 

piața lor este autentic [articolul 7 alineatul (1)]. Autenticitatea va trebui să fie 
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determinată prin analizarea elementului de securitate, compus din elementele de 

autentificare permise, care se aplică pe pachetul unitar de produse din tutun în cauză.  

În acest scop, statele membre vor trebui să solicite producătorilor și importatorilor de 

produse din tutun aflați pe teritoriul lor să furnizeze, la cerere scrisă, eșantioane de 

pachete unitare, inclusiv elementul de securitate aplicat [articolul 7 alineatul (2)]. 

Statelor membre li se poate solicita să pună aceste eșantioane la dispoziția Comisiei 

[articolul 7 alineatul (2)]. 

2. Oferirea de asistență în verificarea autenticității produselor din tutun destinate 

unei alte piețe naționale: Statele membre vor fi obligate să se sprijine reciproc, la 

cerere, în verificarea autenticității produselor din tutun destinate piețelor naționale ale 

fiecăruia [articolul 7 alineatul (3)]. Această formă de asistență reciprocă este esențială 

având în vedere libera circulație a produselor și va sprijini în continuare autoritățile 

competente în lupta lor împotriva produselor ilicite. Asistența poate lua forma 

partajării eșantioanelor de produse (menționate mai sus) sau a informațiilor privind 

elementul de securitate în cauză. 
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Tabel cu responsabilitățile principale  

Următorul tabel prezintă principalele responsabilități ale autorităților din statele membre, 

precum și ale producătorilor și importatorilor în cadrul sistemului de elemente de securitate. 

Totuși, vă rugăm să rețineți că tabelul nu este exhaustiv și că, pentru mai multe detalii, ar 

trebui să fie consultată Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 și anexa sa I. 

 

Actor 

 

Tip de responsabilitate 

Statele membre 

 

 

 

 

 

Componența elementelor de securitate 

 Asigurarea componenței conforme a elementelor de securitate 

[articolul 3 alineatul (1)] 

 Comunicarea combinației (combinațiilor) permise de elemente 

de autentificare producătorilor și importatorilor [articolul 3 

alineatele (3) și (4), anexa 1]  

 

Timbrul fiscal/marcajul fiscal de identificare ca element de 

securitate 

 Dacă statul membru dorește să permită utilizarea timbrului 

fiscal/marcajului de identificare fiscală existent ca element de 

securitate: asigurarea faptului că timbrul fiscal/marcajul de 

identificare național respectă toate cerințele legale [articolul 4 

alineatul (1)] 

 Dacă timbrul fiscal/marcajul de identificare fiscală destinat 

utilizării ca element de securitate nu este conform cu toate 

cerințele legale: informarea producătorilor și importatorilor cu 

privire la alte tipuri de elemente de autentificare necesare 

[articolul 4 alineatele (2) și (3)] 

 

Integritatea elementelor de securitate 

 Asigurarea integrității elementelor de securitate [articolul 3 

alineatul (2), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 6 și 

articolul 8] 

 

Independență  

 Solicitarea ca cel puțin unul dintre elementele de autentificare 
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utilizate într-un element de securitate să fie furnizat de un terț 

independent care îndeplinește criteriile privind independența 

[articolul 3 alineatul (2) și articolul 8] 

 

Verificarea autenticității produselor din tutun 

 Asigurarea faptului că este posibilă identificarea și verificarea 

autenticității produselor din tutun destinate propriei piețe 

naționale [articolul 7 alineatul (1)] 

 Asigurarea faptului că producătorii și importatorii furnizează 

statelor membre eșantioane de produse, la cerere, și că statele 

membre pun la dispoziția Comisiei, la cerere, eșantioane 

[articolul 7 alineatul (2)] 

 Asistență reciprocă în sprijinul altor state membre în vederea 

verificării autenticității produselor din tutun destinate piețelor 

lor naționale [articolul 7 alineatul (3)] 

Producători și 

importatori  

Elemente de autentificare și elemente de securitate 

 Asigurarea faptului că sunt cunoscute informații privind 

cerințele fiecărui stat membru în ceea ce privește elementele 

de securitate; asigurarea faptului că sunt aplicate elemente de 

securitate conforme pe pachetele unitare de produse din tutun 

introduse pe piața diferitelor state membre ale UE.  
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