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UE - DP T 1 D ETAL I I  COD I F IC AR E 

I n f orma ț i i  pe nt ru  c ome rc ia l i za re  
 
 
Obligațiile de codificare a produselor impuse de regulamentul UE-DPT se aplică produselor din tutun introduse pe piață în UE 
și produselor din tutun produse în UE, inclusiv celor destinate exportului din UE.  
 
Scopul acestui document este de a explica actorilor comerciali implicați codificarea produselor vizate, adoptată de membrii 
DCTA2 în cadrul UE-DPT, în ceea ce privește structura codului și suportul de date pentru nivelurile uzuale de ambalare. Acest 
lucru le permite acestora să înţeleagă ce cod trebuie să "scaneze" şi să înregistreze, precum şi ce fel de controale se pot 
integra în sistemul lor local de urmărire. 
 
 

 

1.  Identificator unic la nivel unitar (IU) (pachet, săculeț, cutie de metal, 
pungă, etc.)  

 
 

 
Structura codului:  
Structura codului este impusă de regulamentele de punere în aplicare (IA) ale UE-DPT 3 şi este generată de emitenții de ID 
numiți în ţara respectivă (în ţara producătoare în mod implicit sau în țara de destinaţie prin derogare). 
 
Precizăm că identificatorul unic la nivel unitar (IU) descris mai jos se bazează pe standardele prevăzute în regulamentele de 
punere în aplicare UE-DPT IA.  
 

Articolele 
relevante 

din DPT IA  
Element de date 

Lungime 
[Nr. de 

caractere] 
Exemplu Comentariu 

8.1 a ID Emitentul de ID 3 „RIT” Suport de date care poate fi citit de 
către om 

8.1 b Număr de serie Variabil „qW135tr8b” Suport de date care poate fi citit de 
către om 

8.1 c Codul de produs (informaţie 
de afaceri) 

Variabil „x52Ab7” Numai suportul de date 

8.1 d Marca datei4  8 „19052111“ Numai suportul de date 

 
 
Exemplu de cod: 

 Suport de date   " RIT qW135tr8b x52Ab719052111" 

 Poate fi citit de către om:  " RIT qW135tr8b " 
 
 
Aspectul & poziţia codului: 
Suportul de date este Dotcode sau 2D Datamatrix, poziționat în partea de jos a pachetului pentru țigarete (a se vedea ilustrația 
de mai jos) și în poziții variabile în cazul altor produse din tutun, cum ar fi săculeți, cutii de metal, pungi etc. 
 
 

                                                           
1  Directiva 2014/40/UE sau Directiva privind produsele din tutun (DPT). 
2  DCTA se referă la Digital Coding and Tracking Association - Asociația de Codificare și Urmărire Digitală. Membrii DCTA (www.dcta-

global.com) sunt: British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japonia Tobacco International (JTI) și Philip Morris 
International (PMI). 

3  În special 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. 

4  DPT permite ca marca datei să poată fi citită numai de om, deși conform DPT, toate mesajele trebuie să se situeze în cadrul 
mesajului unic de identificare care urmează să fie transmis, upUI (L).  Prin urmare, producătorii DCTA îl vor include în codul care 
poate fi citit de dispozitive pentru a evita sporirea complexității pentru comerţ. 
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Exemple: 
 

 
 
Capacitatea de procesare a codului: 
Identificatorul unic (IU) la nivel unitar conține date specifice activității (cum ar fi detalii legate de produs și de fabricație) care 
sunt încorporate de către emitentul de ID care a generat codul într-un mod comprimat (al treilea element de date al codului). 
 
Actorii comerciali care doresc să identifice produsul din fiecare IU la nivel unitar scanat ar trebui să poată integra în logica 
sistemului propriu de scanare algoritmul de decodificare specific al emitentului de ID, bazându-se pe setul de fișiere „flat files 
offline" furnizat de emitenții de ID în conformitate cu articolul 20 din regulamentele de punere în aplicare (IA) ale UE-DPT. 
 
Actorii comerciali care nu sunt dispuși să pună în aplicare această logică pot, de asemenea, să efectueze o scanare dublă, 
bazându-se pe o scanare iniţială a existentei EAN/GTIN-8/13 (disponibilă pe fiecare unitate vandabilă în format de coduri de 
bare liniare) pentru a identifica produsul şi apoi o scanare a IU la nivel unitar care trebuie să fie înregistrată şi transmisă. 
 
 
 

 

2.  IU la nivel agregat (exterior, cartuș, pachet)   
  

 
Structura codului:  
Producătorii care sunt membri ai DCTA vor genera ei înșiși un IU la nivel agregat necesar în conformitate cu standardul ISO 
15495-4, care va fi aplicat pe exteriorul fiecarei unități, în întregime, atât pe suport de date și cât și pe formate lizibile pentru 
oameni. 
 
Structura codului este GS1-SGTIN (GTIN serializată) și conține caractere speciale (de exemplu <FNC1> ) și Identificatori de 
aplicație (IA) conform cerințelor standardului. De asemenea, se completează cu elemente suplimentare de date conforme cu 
GS1 la dispoziția producătorului. 
 

Element de date Lungime 
[Nr. de 

caractere] 

Exemplu Comentariu 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special mandatat de GS1 

AI 01 2 „01” AI folosit ca prefix GTIN 

GTIN-14 14 „04023500715224” În exterior GS1 GTIN 
GTIN-14 sau EAN-13 prefixat cu „0” 

AI 21 2 „21” AI folosit ca prefix SN 

Număr de serie Variabil 
(max. 20) 

„KVVJB497KL07” Numărul de serie din setul de 
caractere 82 al GS1 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special impus de GS1 dacă 
AI 21 are mai puțin de 20 de 
caractere 

AI 240 3 „240” AI folosit ca prefix de cod de produs 
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Cod produs Variabil 
(max. 30) 

„PRD45678”, „FA060408.14”, 
„ManufProduct12” etc. 

Cod de produs definit de producător 

Exemplu opţional: 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special impus de GS1 dacă 
sunt incluse și alte AI-uri, iar (240) 
este mai mic de 30 de caractere 

AI 10 2 „10” AI folosit ca prefix de lot de 
producție 

Lot de producție Variabil 
(max. 20) 

„21ABCDEFG” Lot de producție definit de 
producător 

 
 
Lungimea codului în funcție de Producător: 
 
Situația actuală,5 pasibilă de modificări în viitor de către fiecare producător. 

Element de date BAT 
 [nr. de caractere] 

ITG 
 [nr. de caractere] 

JTI 
 [nr. de caractere] 

PMI 
 [nr. de caractere] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Număr de serie 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Cod produs 8 8 8 11 

 
Opțional: 

AI 10 2 2 2 2 

Lot de producție Variabil Variabil Variabil 9 

 
Exemplu de cod: 

 Suport de date:   „<FNC1>  01 04023500715224 21 KVVJB497KL07 <FNC1> 240 PRD45678 ” 

 Poate fi citit de către om:  „(01) 04023500715224 
    (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678” 
 
Aspectul & poziţia codului: 
Suportul de date este 2D Datamatrix și se situează pe partea inferioară a părții exterioare, fie pe o etichetă, fie aplicat d irect 
pe cartuș. 
 
Suportul de date conforme cu UE-DPT care va fi utilizat de către actorii comerciali este evidențiat de marcajul special „TTT" 
de mai sus sau de lângă acesta, oferind garanția că conținutul de agregare a fost înregistrat de fabricantul de unități agregate 
(producător sau actor comercial anterior).   
 
 

 
Exemplu: 

 
 

                                                           
5  După cum s-a decis în iulie 2018. 
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Capacitatea de procesare a codului: 
IU la nivel agregat în exterior este un standard GS1 SGTIN clar,  în conformitate cu ISO 15495-4 ce permite oricărui actor 

comercial să identifice produsul prin scanarea IU utilizând: 

 fie partea <GTIN-14> (prefixată de AI „01"), 

 fie partea <Codul de Produs al Producătorului> (prefixată de AI „240”) ce oferă o granulație mai mare a 

produsului,  

 fie ambele părți. 

 

Codul care se transmite: 
În timp ce formatul acceptat de IU la nivel agregat permite să se includă, în plus faţă de părţile SGTIN obligatorii „(01)... (21)..”, 
mai multe informaţii prefixate cu identificatorii de aplicare GS1 corespunzători (de exemplu: (240).. sau (10)...), nu este clar 
ce parte sau părți ale IU se vor solicita să se transmită către depozitul de date UE-DPT (codul complet cum se citește sau 
doar (01)... (21)..).  
 
Prin urmare, se recomandă insistent ca sistemul local de urmărire să se bazeze complet pe regulile GS1 atunci când captează 
și stochează IU. 
 
 

 

3.  ID unic la nivel agregat (baxuri) 
 

 
 
Structura codului:  
Producătorii care sunt membri ai DCTA vor genera ei înșiși un ID unic la nivel agregat necesar în conformitate cu standardul 
ISO 15495-4, care va fi aplicat pe exteriorul fiecarui bax, în întregime, atât pe suport de date cât și pe formate lizibile pentru 
om. 
 
Structura codului este GS1-SGTIN (GTIN serializată) și conține caractere speciale (de exemplu <FNC1> ) și Identificatori de 
aplicație (IA) conform cerințelor standardului. De asemenea, se completează cu elemente suplimentare de date conforme cu 
GS1, după cum poate dispune producătorul. 
 

Element de date Lungime 
[caractere] 

Exemplu Comentariu 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special mandatat de GS1 

AI 01 2 „01” AI folosit ca prefix GTIN 

GTIN-14 14 „05410706718553“ Bax GS1 GTIN 
GTIN-14 sau EAN-13 prefixată cu 
„0” 

AI 21 2 „21” AI folosit ca prefix SN 

Număr de serie Variabil 
(max. 20) 

„041703200737144901“ Numărul de serie din setul de 
caractere 82 al GS1 

Opțional: exemplu (poate conține elemente suplimentare conform regulilor GS1) 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special impus de GS1 dacă 
(21) are mai puțin de 20 de 
caractere 

AI 240 3 „240” AI folosit ca prefix pentru un cod de 
produs 

Cod produs Variabil 
(max. 30) 

„PRD45678”, „FA060408.14”, 
„ManufProduct12” etc. 

Cod de produs definit de producător 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special impus de GS1 dacă 
sunt incluse și alte AI-uri, iar (240) 
este mai mic de 30 de caractere 

AI 10 2 „10” AI folosit ca prefix de lot de 
producție 

Lot de producție Variabil 
(max. 20) 

„21ABCDEFG” Lot de producție definit de 
producător 

Lungimea codului în funcție de Producător: 
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Situația actuală,6 pasibilă de modificări în viitor de către fiecare producător. 

Element de date BAT 
 [nr. de caractere] 

ITG 
 [nr. de caractere] 

JTI 
 [nr. de caractere] 

PMI 
 [nr. de caractere] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Număr de serie 19 16 7 18 

Opțional: 

AI 240 3 3 3 3 

Cod produs 8 8 Nu este cazul 11 

AI 10 2 2 2 2 

Lot de producție Variabil Variabil 8 9 

 
 
Exemplu de cod: 

 Suport de date:   „<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Poate fi citit de către om:  „(01) 05410706718553 
    (21) 041703200737144901 
   (240) PRD45678” 
 
 

Aspectul & poziţia codului: 
Suportul de date este 2D Datamatrix, integrat pe eticheta existentă poziționată pe una sau pe două fețe ale baxurilor. 
În plus faţă de Datamatrix 2D, unii producători fixează codul echivalent în format de cod de bare liniare (GTIN-128). 
 
Suportul de date conform cu UE-DPT care va fi utilizat de către actorii comerciali este evidențiat de marcajul special „TTT" de 
mai sus sau de lângă acesta, oferind garanția că sumarulde agregare a fost înregistrat de fabricantul de unități agregate 
(producător sau actor comercial anterior).  
 

 
Exemplu: 

  
 

Capacitatea de procesare a codului: 
IU la nivel agregat de pe baxuri este un clar standard GS1 SGTIN în conformitate cu ISO 15495-4 ce permite oricărui actor 

comercial să identifice produsul prin scanarea IU utilizând: 

 fie partea <GTIN-14> (prefixată de AI „01"), 

 fie partea <Codul de Produs al Producătorului> (prefixată de AI „240”) ce oferă o granulație mai mare a 

produsului, dacă este disponibilă,  

 fie ambele părți. 

                                                           
6  După cum s-a decis în iulie 2018. 



    JB pentru DCTA, 12.09.2018 (Final 1.2) 

 

6 

 

Codul care se transmite: 
În timp ce formatul acceptat de IU la nivel agregat permite să se includă, în plus faţă de părţile SGTIN obligatorii „(01)... (21)..”, 
mai multe informaţii prefixate cu identificatorii de aplicare GS1 corespunzători (de exemplu: (240).. sau (10)...), nu este clar 
ce parte sau părți ale IU se vor solicita să fie transmise către depozitul de date UE-DPT (codul complet cum se citește sau 
doar (01)... (21)..).  
 
Prin urmare, se recomandă cu insistență ca sistemul local de urmărire să se bazeze complet pe regulile GS1 atunci când 
captează și stochează IU. 
 

 

 
4. ID unic la nivel agregat (palet, ambalaje mixte, unitate logistică etc.)  
 

 
 

 
Structura codului:  
Producătorii care sunt membri ai DCTA vor genera ei înșiși un ID unic la nivel agregat necesar în conformitate cu standardul 
ISO 15495-4, care va fi aplicat pe exteriorul fiecărui palet, ambalaj mixt, sau oricare alt tip de unitate logistică care intră în 
domeniul de aplicare a UE-DPT, atât pe suport de date cât și pe formate lizibile pentru om. 
 
Structura codului este GS1-SSCC (Serial Shipping Container Code) și conține caractere speciale (de exemplu <FNC1> ) și 
Identificatori de aplicație (IA) conform cerințelor standardului. De asemenea, se poate completa cu elemente suplimentare de 
date conforme cu GS1, după cum poate dispune producătorul . 
 

Element de date Lungime 
[caractere] 

Exemplu Comentariu 

<FNC1> Nu este cazul Nu este cazul Caracter special mandatat de GS1 

AI 00 2 „00” AI folosit ca prefix SSCC 

SSCC 18 „034023500070013765” Palet sau Unitate logistică GS1 
SSCC 

Opțional: 

AI 10 2 „10” AI folosit ca prefix de lot de 
producție 

Lot de producție Variabil 
(max. 20) 

„21ABCDEFG” Lot de producție definit de 
producător 

 

Exemplu de cod: 

 Suport de date:   „<FNC1>00034023500070013765” 

 Poate fi citit de către om:  „(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Codul care se transmite:    00 034023500070013765  
 
 

 

Aspectul & poziţia codului: 
Suportul de date este un cod de bare liniar, integrat pe eticheta de palet existentă aplicată pe o parte a paletului. Pentru 
producătorii care furnizează o agregare pentru întreaga livrare, codul de bare liniar poate fi disponibil și/numai în Nota fizică 
de livrare. Cu titlu subsidiar, unii producători pot furniza în plus accesul electronic la lista de conținuturi. 
 
Ca alternativă, poate fi o Datamatrix 2D pentru ambalaje mixte sau unități logistice mai mici. 
 
Suportul de date conforme cu UE-DPT care va fi utilizat de către actorii comerciali este evidențiat de marcajul special „TTT" 
de mai sus sau de lângă acesta, oferind garanția că sumarul de agregare a fost înregistrat de fabricantul de unități agregate 
(producător sau actor comercial anterior).  
 
 

 
Rețineți că acest nivel de agregare (palet, ambalaj mixt, unitate logistică) poate fi modificat în distribuție. 
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Furnizorii DCTA au diferite modalități de gestionare a acestora, astfel încât este posibil ca nu toți să garanteze prezența 
„TTT” (confirmând înregistrarea conținutului de agregare), lucru care ar putea fi delegat actorilor comerciali relevanți 

atunci când este necesar. 
 

Exemplele de mai jos ilustrează unele posibilităţi, dar soluțiile Producătorilor DCTA pot varia. 
 

 
 

 

 

 
 
Exemplu: 

 
 

 


