MINISTERUL ECONOMIEI
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de
trasabilitate pentru produsele din tutun
Având în vedere:
- prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie
2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru
produsele din tutun,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1020/2019 pentru desemnarea Companiei Naţionale
„Imprimeria Naţională”- S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, „emitent de
ID”, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun,
Ţinând cont de avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin adresa
nr._________din____________ ,
În temeiul prevederilor art.15 alin.(14) din Legea nr.201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru
fabricarea, prezentarea si vânzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare
a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun,
care transpune la nivel național Directiva 2014/40/UE şi ale dispoziţiilor art.10 alin.(6) din
Hotărârea Guvernului nr.27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.11, alin.(3) din Hotărârea Guvernului
nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Economiei şi Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit
următorul ordin:
Art.1
Obiect
Prezentul ordin instituie măsuri de aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE)
2018/574 al Comisiei privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de
trasabilitate pentru produsele din tutun, denumit în continuare Regulament.
Art. 2
Derogare
În aplicarea prevederilor art.4 alin.(1) din Regulament, produsele din tutun care sunt
introduse pe piaţa din România deţin identificatori unici care sunt generaţi şi emişi de Compania
Naţională „Imprimeria Naţională” S.A., entitatea competentă din România desemnată ca emitent
de identificatori unici prin Hotărârea Guvernului nr.1020/2018, denumită în continuare emitent
de ID.
Art. 3
Emitentul de ID
(1) Emitentul de ID se identifică printr-un cod unic de identificare, compus din caractere
alfanumerice care respectă standardul prevăzut de Regulament şi are obligaţia de a publica pe
pagina de web proprie informaţiile privind identitatea şi codul de identificare, în termen de 30 de
zile de la obţinerea acestuia. Informațiile privind emitentul de ID sunt preluate pe site-ul web al
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În cazul în care emitentul de ID utilizează criptare sau compresie pentru generarea
identificatorilor unici (IU) la nivel unitar, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală și
Comisia Europeană cu privire la algoritmii utilizați pentru astfel de criptare și de compresie.
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(3) În cazul în care producătorii şi importatorii solicită, emitentul de ID oferă și livrează fizic
identificatorul unic la nivel unitar, cu respectarea prevederilor art.9 alin.(4) din Regulament.
(4) Emitentul de ID înfiinţează, administrează şi actualizează un registru care conţine toate
informațiile primite de către acesta în conformitate cu art.14 alin.(2) și codurile de identificare
corespunzătoare.
(5) Emitentul de ID pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o interfaţă care
să permită accesul la aplicaţia informatică ce gestionează informaţiile pe care le deţine, în
conformitate cu prevederile art.15 alin.(3), art.17 alin.(3), art.19 alin.(3), art.16 alin.(5), art.18
alin.(4) şi art.32 alin.(6) din Regulament.
Art. 4
Dezactivare cod
(1) În aplicarea dispoziţiilor art.15 alin.(4), art.17 alin.(4) şi art.19 alin.(4) din Regulament,
Agenția Națională de Administrare Fiscală poate solicita emitentului de ID să dezactiveze codul
de identificare al unui producător, importator sau altui operator economic, al unei unități sau al
unui utilaj, după caz.
(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală emite în acest sens o Decizie de dezactivare, act
administrativ care indică motivele dezactivării și pe care îl transmite emitentului de ID prin
intermediul interfeţei pusă la dispoziţie şi operatorului economic implicat, prin poşta electronică,
decizie care poate fi contestată pe cale administrativă, în conformitate cu prevederile Legii
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi depusă la organul emitent.
(3) În conformitate cu prevederile art.15 alin.(4), art.17 alin.(4) şi art.19 alin.(4) din Regulament,
emitentul de ID, după ce dezactivează codul de identificare, înștiințează pe cale electronică
Agenția Națională de Administrare Fiscală.
(4) Producătorii, importatorii sau alți operatori economici deținători de ID pot solicita
dezactivarea identificatorilor unici, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) din Regulament
sau în situația de încetare/suspendare a activității.
Art. 5
Furnizorii de servicii
(1) În aplicarea art.35, alin.(1), coroborat cu art.35 alin.(8) din Regulament, furnizorii de servicii
de depozite de date și furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite și, dacă
este cazul, subcontractanții acestora depun, în prealabil, la Agenția Națională de Administrare
Fiscală, declarațiile de independenţă juridică și financiară, prevăzute în Anexa nr.1 (pentru
furnizorii de servicii de depozite de date) şi Anexa nr.2 (pentru furnizorii de dispozitive de
protecție împotriva modificărilor ilicite), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) În scopul respectării obligaţiilor prevăzute la art.35 alin.(2) şi alin.(4) din Regulament, Agenția
Națională de Administrare Fiscală poate solicita furnizorilor de servicii de depozite de date şi
furnizorilor de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite să depună anual la Agenția
Națională de Administrare Fiscală o declarație pe proprie răspundere referitoare la expertiza
tehnică și operațională, care este prevăzută în Anexa nr.3, parte integrantă din prezentul ordin
și conține în anexă lista completă a serviciilor prestate pentru industria tutunului în ultimul an
calendaristic, precum și declarația individuală de independență juridică şi financiară față de
industria tutunului, dată pe proprie răspundere de toți membrii conducerii furnizorilor de depozite
de date și ai furnizorilor de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite, prevăzută în
anexele de la alin.(1), după caz.
(3) Furnizorii de servicii de depozite de date şi furnizorii de dispozitive de protecție împotriva
modificărilor ilicite și, dacă este cazul, subcontractanții acestora, comunică fără întârziere
Agenției Naționale de Administrare Fiscală orice modificare a circumstanțelor legate de criteriile
menționate la art.35 alin.(2) din Regulament, capabilă să le afecteze independența, care persistă
pentru o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi.
(4) În cazul în care, prin informațiile obținute în conformitate cu art.35 alin.(4) sau prin
comunicarea menționată la art.35 alin.(5) din Regulament se dezvăluie faptul că furnizorii de
servicii de depozite de date primare sau furnizorii de dispozitive de protecție împotriva
modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanții acestora, nu mai îndeplinesc
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cerinţele prevăzute la art.35 alin.(2) din Regulament, Agenția Națională de Administrare Fiscală
va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea criteriilor stabilite la art.35 alin.(2)
din Regulament.
(5) Emitentul de ID, furnizorii de servicii de depozite de date şi furnizorii de dispozitive de
protecție împotriva modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanții acestora,
informează fără întârziere Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la orice cazuri de
amenințări sau alte tentative de exercitare a unei influențe improprii care le-ar submina efectiv
sau potențial independența.
(6) La cererea Agenției Naționale de Administrare Fiscală producătorii și importatorii pun la
dispoziție toate datele și informațiile, înregistrate și stocate de dispozitivele de protecție
împotriva modificărilor ilicite, într-un format electronic care să permită verificarea acestor
evidențe, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Regulament. Cererea va cuprinde
obligatoriu perioada supusă verificării.
Art. 6 Administratorul naţional al sistemului
În aplicarea prevederilor art.25 alin.(1) lit.(k) din Regulament, Agenția Națională de
Administrare Fiscală este Administratorul naţional desemnat.
Art. 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Economiei,
Niculae BĂDĂLĂU

Preşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală,
Mihaela TRICULESCU

Bucureşti,
Nr.
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