Procedură de lucru în vederea preînregistrării operatorilor economici și a unităților

Având in vedere:
•

Hotărârea Guvernului României nr. 1020/2018 pentru desemnarea Companiei Naționale
”Imprimeria Națională” – S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare,
”emitent de ID”, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun

•

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului 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

•

Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și
vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

•

Regulamentul 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
și ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor prevăzute în Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 până la data de 20 mai 2019
(pentru produsele reprezentând țigarete și tutun de rulat) poate afecta instituirea și
operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun,
Compania Națională ”Imprimeria Națională” – S.A., denumită în prezentul document
Emitent de ID demarează procedura de preînregistrare a tuturor operatorilor economici și
a unităților (așa cum sunt denumite acestea în prevederile Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017) în vederea asigurării
condițiilor tehnice necesare emiterii codurilor unice de identificare până la data de 20 mai
2019, implicit până la intrarea în faza de producție a sistemului informatic ce va fi pus la
dispoziție de către Emitentul de ID.

Prezentarea procedurii de preînregistrare
În vederea preînregistrării datelor necesare ale operatorilor economici și unităților
angrenate în producția, depozitarea, distribuția și comercializarea produselor din tutun, Emitentul
de ID pune la dispoziția tuturor operatorilor economici site-ul www.ridis.ro .
Procedura de preînregistrare a operatorilor economici și a unităților are strict obiectivul
de a colecta informațiile necesare creării ulterioare a codurilor unice. În această fază a
proiectului, nu va exista nicio interacțiune cu sistemul informatic ce va gestiona alocarea
codurilor, nefiind posibilă lansarea unor cereri din partea operatorilor economici sau alocarea de
coduri unice.
Procedura de preînregistrare presupune completarea a două formulare distincte (unul
pentru operatorii economici, iar ulterior altul aferent unităților, dacă este cazul) de către
operatorii economici și de către operatorii primelor puncte de vânzare cu amănuntul. Cele două
formulare au la bază câmpurile prevăzute în Regulamentul 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, Anexa II (Capitolul II, Secțiunea 1, 1.1. și 1.4).
În faza de preînregistrare nu va exista posibilitatea ca pentru operatorii primelor puncte de
vânzare cu amănuntul, solicitarea de preînregistrare să fie realizată de către un oricare alt
operator economic, având în vedere faptul că în această fază nu se vor emite coduri unice de
identificare.
Pentru o mai bună înțelegere a termenilor din prezenta procedură, vă prezentăm mai jos
definițiile, așa cum sunt prevăzute acestea în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574
al Comisiei din 15 decembrie 2017:
”operator economic” = orice persoană fizică sau juridică implicată în comerțul cu produse
din tutun , inclusiv pentru export, de la producător până la ultimul operator economic înainte de
primul punct de vânzare cu amănuntul;
”primul punct de vânzare cu amănuntul” = unitatea în care produsele din tutun sunt
introduse pe piață pentru prima oară, inclusiv automatele de vânzare utilizate pentru vânzarea
produselor din tutun;

”unitate” = orice locație, clădire sau automat de vânzare prin intermediul cărora
produsele din tutun sunt fabricate, depozitate sau introduse pe piață;
1. Înregistrarea operatorilor economici
Toți operatorii economici și operatorii primelor puncte de vânzare cu amănuntul (așa cum
sunt definiți aceștia în cadrul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei
din 15 decembrie 2017), își pot asigura preînregistrarea accesând site-ul www.ridis.ro și
completând Formularul 1 ”Solicitare preînregistrare operator economic”. După transmiterea
formularului completat, operatorul economic va primi prin e-mail următoarele:
•

Informațiile transmise de operatorul economic la momentul completării formularului, în
vederea validării finale a datelor

•

2 link-uri:
-

Un link prin care poate valida datele comunicate în formularul de solicitare
preînregistrare (prin accesarea acestui link, operatorul economic va fi automat
redirecționat către o pagină web unde va fi afișat codul unic de confirmare
necesar pentru viitoarele solicitări de preînregistrare a unităților; confirmarea
preînregistrării, împreună cu codul aferent vor fi transmise și prin e-mail);

-

Un link prin care poate invalida datele transmise anterior în solicitarea de
preînregistrare (prin accesarea acestui link, solicitantul va fi redirecționat către o
pagină web unde îi va fi comunicat faptul că solicitarea a fost anulată și întreg
procesul descris mai sus se va putea repeta)

2. Înregistrarea unităților
Toți operatorii economici și operatorii primelor puncte de vânzare cu amănuntul își vor
putea preînregistra unitățile (așa cum sunt definite acestea în cadru Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017), folosind același site www.ridis.ro.
Preînregistrarea unităților se realizează astfel:
•

Operatorul economic sau operatorul primului punct de vânzare cu amănuntul accesează
site-ul www.ridis.ro și selectează formularul 2 ”Solicitare preînregistrare unitate”.

•

Formularul mai sus menționat conține date referitoare la unitatea respectivă, iar
completarea și transmiterea lui se pot realiza doar în baza codului unic de confirmare
transmis de Emitentul de ID la momentul confirmării preînregistrării operatorului
economic. Prin urmare, unitățile nu pot fi înregistrate anterior operatorilor economici.

•

După transmiterea formularului completat, operatorul economic va primi prin e-mail
următoarele:
-

Informațiile transmise la momentul completării formularului, în vederea validării
finale a datelor

•

2 link-uri
-

Un link prin care poate valida datele comunicate în formularul de solicitare
preînregistrare unitate (prin accesarea acestui link, solicitantul va fi automat
redirecționat către o pagină web unde va primi mesajul de confirmare a
preînregistrării unității – acesta din urmă va fi transmis și pe e-mail)

-

Un link prin care poate invalida datele transmise anterior în solicitarea de
preînregistrare a unității (prin accesarea acestui link, solicitantul va fi redirecționat
către o pagină web unde îi va fi comunicat faptul că solicitarea de preînregistrare a
unității a fost anulată și întreg procesul descris mai sus se va putea repeta)

Concluzii

Prezenta procedură de preînregistrare nu presupune alocarea codurilor unice de identificare.
Acestea din urmă vor fi alocate automat, în baza datelor transmise de operatorii economici în
această fază, la momentul implementării sistemului informatic al Emitentului de ID. Totodată, la
momentul implementării sistemului, vor putea fi înrolate și utilajele, precum și restul operatorilor
economici sau unităților ce nu au reușit să asigure preînregistrarea lor; la acel moment vor fi
posibile și transmiterile de solicitări de rectificare a datelor comunicate în faza de preînregistrare
sau de radiere a acestora. Tot atunci se vor putea transmite și cererile de emitere de identificatori
unici aferenți pachetelor unitare sau ambalajelor agregate.

