XML CREATOR TRANSLATION GUIDE
Submitter details

1
3
4

2
6
7
8
9

10

11

12

E‐Cigarette – Submission info

13
20

E‐Cigarette – Submitter

5

E‐Cigarette – Product details

15
16

17

18

19

21

22

25

23

24

2

E‐Cigarette – Product presentation

36
26
28
29
31‐35
37

27
27
30
31

E‐Cigarette – Ingredients (1)

38
40

39
42
43
47

41
44

45

46

49

3

E‐Cigarette – Ingredients (2)
50
51
51
51
51
51

52
54
56

51
51
51
51
51
51

53
55
57
58

E‐Cigarette – Emissions

62
60
64
66
61

63
65

4

E‐Cigarette – Product design

67
68
70
72
74
76
77
80

69
71
73
75
79
78
81

85

83
87

86

84

5

Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183
Field #

ROMANIAN

Field

1

Submitter_ID

Număr_de_identificare_furnizor_de_date

Numărul de identificare al furnizorului de date este numărul atribuit în conformitate cu articolul 4

2

Submitter_Name

Numele_furnizorului_de_date

3

Submitter_SME

Furnizor_de_date_IMM

4
5
6
7
8
9
10
11

Submitter_VAT
Submitter_Type
Submitter_Address
Submitter_Country
Submitter_Phone
Submitter_Email
Submitter_Has_Parent_Company
Submitter_Has_Affiliate_Company

Furnizor_de_date_TVA
Tipul_furnizorului_de_date
Adresa_furnizorului_de_date
Țara_furnizorului_de_date
Număr_de_telefon_furnizor_de_date
E‐mailul_furnizorului_de_date
Furnizorul_de_date_are_o_societate‐mamă
Furnizorul_de_date_are_o_societate_afiliată

12

Submitter_Appoints_Enterer

Furnizorul_de_date_desemnează_un_operator

13

Submission_Type

Tipul_de_transmitere

14

Submission_Start_Date

Data_începerii_transmiterii

Numele oficial al furnizorului de date la nivelul statului membru, asociat numărului de TVA
Indicație care precizează dacă furnizorul de date sau societatea‐mamă, dacă este cazul, este o IMM,
astfel cum este definită în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (1)
Numărul de TVA al furnizorului de date
Indicație care precizează dacă furnizorul de date este un producător sau un importator
Adresa furnizorului de date
Țara în care își are sediul/domiciliul furnizorul de date
Numărul de telefon profesional al furnizorului de date
Adresa de e‐mail profesională funcțională a furnizorului de date
Bifați căsuța dacă furnizorul de date are o societate‐mamă
Bifați căsuța dacă furnizorul de date are o societate afiliată
Bifați căsuța în cazul în care furnizorul de date a desemnat o parte terță pentru a introduce date în
numele său („operator”)
Tipul de transmitere în cazul produsului
Data transmiterii va fi completată în mod automat atunci când utilizatorul transmite informații
privind produsul

EC‐ID este numărul de identificare al produsului utilizat în sistem folosind formatul „număr de
identificare furnizor de date‐anul‐numărul produsului” (NNNNN‐NN‐NNNNN), unde:
15

Product_ID (EC‐ID)

Număr_identificare_produs (EC‐ID)

„număr de identificare furnizor de date” este numărul de identificare al furnizorului de date (a se
vedea mai sus),
„anul” reprezintă anul în care au fost transmise pentru prima dată datele privind produsul (2 cifre)
„numărul produsului” este numărul atribuit produsului de către furnizorul de date atunci când
transmite datele pentru prima dată

16

Product_ID_Other_Exist

Există_alt_număr_de_identificare_produs

17

Product_ID_Other

Număr_de_identificare_produs_altele

18

Product_Same_Composition_Exist

Există_produs_aceeași_compoziție

19

Product_Same_Composition_Other

Produs_aceeași_compoziție_altele

Indicație care precizează dacă furnizorul de date cunoaște alt produs (alte produse) cu același aspect
și aceeași compoziție care este comercializat (sunt comercializate) în UE cu un EC‐ID diferit
Menționați EC‐ID‐ul produsului (produselor) cu același aspect și aceeași compoziție. Dacă furnizorul
de date nu cunoaște EC‐ID‐ul produsului (produselor), se furnizează cel puțin denumirea completă
(denumirile complete) a(le) mărcii și subtipului, precum și statul membru (statele membre) în care s‐
a(u) introdus pe piață produsul (produsele)
Indicație care precizează dacă furnizorul de date cunoaște un alt produs (alte produse) cu aceeași
compoziție a lichidului, dar cu un aspect diferit
Menționați EC‐ID‐ul produsului (produselor) cu aceeași compoziție a lichidului, dar cu un aspect
diferit. Dacă furnizorul de date nu cunoaște EC‐ID‐ul produsului (produselor), se furnizează cel puțin
denumirea (denumirile) a(le) mărcii și subtipului, precum și statul membru (statele membre) în care
s‐a(u) introdus pe piață produsul (produsele)

20
21
22

Product_Type
Product_Weight_E‐liquid
Product_Volume_E‐liquid

Tipul_produsului
Greutatea_produsului_lichid
Volumul_produsului_lichid

Tipul produsului în cauză
Greutatea totală a lichidului dintr‐o unitate de produs, în mg
Volumul total al lichidului dintr‐o unitate de produs, în ml

23

Product_Manufacturer_Identification

Identificarea_producătorului_produsului

24

Product_Production_Site_Address

Adresa_locului_de_producție

În cazul în care furnizorul de date nu este producătorul, denumirea oficială (denumirile oficiale) a(le)
societății producătorului (producătorilor) produsului, inclusiv datele de contact (2)
Pentru fiecare producător, adresa (adresele) locului (locurilor) de producție

25

Product_CLP_Classification

Clasificare_CLP_produs

26

Product_Brand_Name

Marca_produsului

27

Product_Brand_Subtype_Name

Denumirea_subtipului_mărcii_produsului

28

Product_Launch_Date

Data_de_lansare_produs

29

Product_Withdrawal_Indication

Indicație_retragere_produs

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Product_Withdrawal_Date
Product_Submitter_Number
Product_UPC_Number
Product_EAN_Number
Product_GTIN_Number
Product_SKU_Number
Product_National_Market
Product_Package_Units
Ingredient_Name

Data_retragere_produs
Număr_produs_furnizor
Număr_UPC_produs
Număr_EAN_produs
Număr_GTIN_produs
Număr_SKU_produs
Piața_națională_produs
Unități_ambalare_produs
Ingredient_denumire

39

Ingredient_CAS

Ingredient_CAS

40

Ingredient_CAS_Additional

Ingredient_CAS_suplimentar

41

Ingredient_FEMA_Number

Ingredient_număr_FEMA

42

Ingredient_Additive_Number

Ingredient_aditiv_număr

43

Ingredient_FL_Number

Ingredient_număr_FL

44
45
46
47

Ingredient_EC_Number
Ingredient_Function
Ingredient_Function_Other
Ingredient_Recipe_Quantity

Ingredient_număr_CE
Ingredient_funcție
Ingredient_funcție_altele
Ingredient_rețetă_cantitate

48

Ingredient_ Non_Vaporised_Status

Ingredient_stare_nevaporizată

49

Ingredient_REACH_Registration

Ingredient_înregistrare_REACH

Clasificarea generală a produsului (inclusiv elementele de etichetare) ca un amestec de substanțe,
pe baza Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și în
conformitate cu descrierea din „Orientările privind aplicarea criteriilor CLP” (4)
Marca sub care este comercializat produsul în statul membru căruia îi sunt transmise informațiile
„Denumirea subtipului” produsului (în cazul în care există), astfel cum este comercializat în statul
membru căruia îi sunt transmise informațiile privind produsul
Data la care furnizorul de date intenționează să lanseze/a lansat produsul pe piață
Indicație care precizează că furnizorul de date intenționează să retragă/a retras produsul de pe piață
Data la care furnizorul de date intenționează să retragă/a retras produsul de pe piață
Numărul de identificare utilizat pe plan intern de către furnizorul de date
Codul universal de produs UPC‐12 al produsului
EAN‐13 sau EAN‐8 (European Article Number – Număr european de articol) al produsului
Numărul GTIN (Global Trade Identification Number) al produsului
Numărul SKU (Stock Keeping Unit – Unitate de evidență a stocurilor) al produsului
Statul membru căruia îi sunt transmise informațiile privind produsul
Numărul de unități de produse individuale în pachetul unitar
Denumirea chimică a ingredientului
Numărul CAS (Chemical Abstracts Service – Serviciul de catalogare a substanțelor chimice)
Numere CAS suplimentare, dacă este cazul
Numărul FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association – Asociația producătorilor de arome
și extracte), dacă este cazul
Dacă ingredientul este un aditiv alimentar, „numărul E” al aditivului alimentar stabilit în anexele II și
III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (6)
Numărul FL [European Flavouring number, astfel cum este stabilit în anexa I la Regulamentul (CE) nr.
1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (7)]
Numărul CE (Comunitatea Europeană) (8), dacă este cazul
Funcția (funcțiile) ingredientului
Funcția ingredientului, în cazul opțiunii „altele”
Greutatea ingredientului inclus într‐o unitate de produs, în mg, conform rețetei
Indicație care precizează dacă ingredientul în formă nevaporizată prezintă o formă cunoscută de
toxicitate sau are proprietăți carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere
Numărul de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și
al Consiliului (9), dacă este cazul

Indicație care precizează dacă ingredientul a fost clasificat în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10) și dacă figurează în Inventarul de
clasificare și etichetare
Clasificarea ingredientului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Disponibilitatea datelor toxicologice cu privire la o substanță, utilizată singură sau ca parte a unui
amestec. În fiecare caz, specificați dacă datele toxicologice se referă la substanța în stare încălzită
sau neîncălzită
Existența unor studii care conțin informații privind chimia și/sau toxicitatea emisiilor
Existența oricăror studii privind carcinogenicitatea, mutagenicitatea sau toxicitatea pentru
reproducere a ingredientului
Existența unor studii in vitro și in vivo pentru a evalua efectele toxicologice ale ingredientului asupra
inimii, asupra vaselor de sânge sau asupra căilor respiratorii

50

Ingredient_CLP_Whether_Classification

Ingredient_clasificare_CLP_posibilă

51

Ingredient_CLP_Classification

Ingredient_Clasificare_CLP

52

Ingredient_Tox_Data

Ingredient_date_tox

53

Ingredient_Tox_Emission

Ingredient_emisii_tox

54

Ingredient_Tox_CMR

Ingredient_tox_CMR

55

Ingredient_Tox_CardioPulmonary

Ingredient_tox_cardiopulmonar

56

Ingredient_Tox_Addictive

Ingredient_tox_dependență

57

Ingredient_Tox_Other

Ingredient_tox_altele

58

Ingredient_Tox/Addictive_File

Ingredient_tox/dependență_dosar

59

Emission_Test_Product_EC‐ID

Emisie_test_produs_EC‐ID

60

Emission_Product_Combination

Emisie_produs_combinație

61

Emission_Methods_File

Emisie_metode_dosar

62

Emission_Name

Emisie_denumire

63

Emission_CAS

Emisie_CAS

64

Emission_IUPAC

Emisie_IUPAC

Denumirea IUPAC a emisiilor (International Union of Pure and Applied Chemistry – Uniunea
Internațională de Chimie Pură și Aplicată), în cazul în care numărul CAS nu există

65

Emission_Quantity

Emisie_cantitate

66

Emission_Units

Emisie_unități

67

E‐Cigarette_Description

Țigaretă_electronică_descriere

68

E‐Cigarette_Liquid_Volume/Capacity

Țigaretă_electronică_lichid_volum/capacitate

69
70
71
72

E‐cigarette_Nicotine_Concentration
E‐Cigarette_Battery_Type
E‐Cigarette_Battery_Type_Capacity
E‐Cigarette_Volt/Watt_Adjustable

Țigaretă_electronică_nicotină_concentrație
Țigaretă_electronică_tip_baterie
Țigaretă_electronică_tip_baterie_capacitate
Țigaretă_electronică_Volt/Watt_reglare

73

E‐Cigarette_Voltage

Țigaretă_electronică_tensiune

Cantitatea emisiilor produse în cursul utilizării produsului, pe baza metodei de măsurare utilizate
Unitatea în care este măsurată emisia
Descrierea produsului care să permită identificarea unică a produsului, inclusiv descrierea tuturor
articolelor și a părților individuale (componente, lichid)
Volumul/capacitatea, în ml (pentru dispozitive, indicați dimensiunea rezervorului, pentru
cartușe/cartomizoare sau pentru flacoane de reumplere, indicați volumul efectiv la introducerea pe
piață)
Concentrația nicotinei, în mg/ml
Descrierea tipului de baterie
Indicație privind capacitatea bateriei, în mAh
Indicație dacă tensiunea/puterea țigaretei electronice este reglabilă
Tensiunea nominală a țigaretei electronice, dacă nu este reglabilă, și tensiunea recomandată, dacă
este reglabilă

Existența unei analize privind posibilele proprietăți care creează dependență ale ingredientului
Existența oricăror alte date toxicologice nemenționate mai sus
Încărcați studiile disponibile indicate în ultimele șase câmpuri (Ingredient_date_tox, Emisii, CMR,
Cardiopulmonar, Dependență, Altele)
Dacă produsul necesită un produs (produse) suplimentar(e) pentru utilizare, trebuie să fie furnizat
numărul EC‐ID al produsului (produselor) suplimentar(e) utilizat(e) pentru a efectua testele. Dacă
furnizorul de date nu cunoaște EC‐ID‐ul produsului (produselor) suplimentar(e), se furnizează cel
puțin denumirea (denumirile) mărcii și subtipului, precum și statul membru (statele membre) în care
s‐a introdus pe piață produsul
Dacă produsul conține mai multe articole sau mai multe combinații de țigaretă electronică sau
flacon de reumplere, se menționează articolul sau combinația utilizată pentru a măsura emisia
Descrierea metodelor de măsurare utilizate pentru evaluarea emisiilor, incluzând trimiteri la
standardul aprobat relevant, dacă este disponibil
Denumirea emisiei produse în timpul testării produsului
Numărul CAS al emisiilor (Chemical Abstracts Service – Serviciul de catalogare a substanțelor
chimice)

74
75
76
77
78
79
80
81
82

E‐Cigarette_Voltage_Lower_Range
E‐Cigarette_Voltage_Upper_Range
E‐Cigarette_Wattage
E‐Cigarette_Wattage_Lower_Range
E‐Cigarette_Wattage_Upper_Range
E‐Cigarette_Airflow_Adjustable
E‐Cigarette_Wick_Changeable
E‐Cigarette_Microprocessor
E‐Cigarette_Coil_Composition

Țigaretă_electronică_tensiune_interval_inferior
Țigaretă_electronică_tensiune_interval_superior
Țigaretă_electronică_putere
Țigaretă_electronică_putere_interval_inferior
Țigaretă_electronică_putere_interval_superior
Țigaretă_electronică_flux de aer_ajustabil
Țigaretă_electronică_rezistență_schimbabilă
Țigaretă_electronică_microprocesor
Țigaretă_electronică_rezistență_compoziție

83

E‐Cigarette_Nicotine_Dose/Uptake_File

Țigaretă_electronică_nicotină_dozare/absorbție_dosar

84

E‐Cigarette_Production _File

Țigaretă_electronică_producție_dosar

85

E‐Cigarette_Production_Conformity

Țigaretă_electronică_producție_conformitate

86

E‐Cigarette_Quality_Safety

Țigaretă_electronică_calitate_siguranță

87

E_Cigarette_Opening/Refill _File

Țigaretă_electronică_deschidere/reîncărcare_dosar

Cea mai mică tensiune care poate fi obținută
Cea mai mare tensiune care poate fi obținută
Puterea nominală, dacă nu este reglabilă, și puterea recomandată, dacă este reglabilă
Cea mai mică putere care poate fi obținută
Cea mai mare putere care poate fi obținută
Indicație care precizează dacă fluxul de aer al țigaretei electronice este ajustabil
Indicație care precizează dacă consumatorul poate ajusta/modifica/schimba fitilul
Indicație care precizează dacă țigareta electronică conține un microprocesor
Compoziția chimică a rezistenței din atomizor
Descrierea metodelor de măsurare utilizate pentru evaluarea dozării constante și a absorbției
nicotinei, incluzând trimiteri la standardul aprobat relevant, dacă este disponibil. Descrierea
rezultatelor evaluării
Descrierea procesului de producție final, inclusiv producția în serie
Declarație care să ateste faptul că procesul de producție asigură conformitatea (include, dar nu se
limitează la informațiile privind producția în serie)
Declarație care să ateste faptul că producătorul și importatorul dețin responsabilitatea deplină
pentru calitatea și siguranța produsului, atunci când acesta este introdus pe piață și utilizat în
condiții normale sau previzibile în mod rezonabil
Descrierea mecanismului de deschidere și de reîncărcare, dacă este cazul

TPD_data_dictionary_electronic_cigarettes

Cuprins (pentru dicționarul de date corespunzător)
10. Date de referință .................................................................................................2
10.1 Tipul de furnizor de date ....................................................................................2
10.2 Tipul de transmitere ...........................................................................................2
10.3 Tipul de produs ..................................................................................................2
10.4 Denumirea substanței emise ..............................................................................2
10.5 Ajustabilitatea voltajului/ puterii nominale .......................................................3
10.6 Date comerciale disponibile ...............................................................................3
10.7 Funcția ingredientului ........................................................................................3
10.8 Statutul ingredientului în stadiu nevaporizat .....................................................5
10.9 Date toxicologice disponibile ............................................................................5
10.10 Piețe naționale ....................................................................................................5

Transmiterea datelor conform DPT – Țigarete electronice – Dicționar de date
Pagina 1 / 5
Versiunea documentului: 1.1
Data: 14/11/2016

10. Date de referință
10.1
Valoare
1
2

10.2
Valoare
1
2
3

4

5
6
7

10.3
1
2

Tipul de furnizor de date
Denumire
Importator
Producător

Tipul de transmitere
Denumire
Notificarea unui produs nou (notificare cu 6 luni în avans, număr EC-ID nou)
Modificare substanțială a informațiilor privind un produs raportat anterior (notificare cu 6 luni în avans, număr EC-ID nou,
asociat numărului vechi)
Actualizare a unui produs existent – adăugarea, în secțiunea 3.B, de informații privind formatul produsului și/sau statele
membre notificate (o nouă versiune a numărului EC-ID. Notă: obligația de a trimite notificarea cu 6 luni în avans se aplică
pentru toate statele membre adăugate)
Actualizare a unui produs existent – retragere, din secțiunea 3.B, de informații privind formatul produsului și/sau statele
membre notificate (o nouă versiune a numărului EC-ID. Notă: Poate fi vorba despre retragerea unui produs sau a unui
format de produs din unul, mai multe sau toate statele membre).
Actualizare a unui produs existent – alte informații (versiune nouă a numărului EC-ID).
Actualizări ale informațiilor transmise anual în conformitate cu articolul 20, alineatul (7) din Directiva privind produsele din
tutun (DPT), cum ar fi datele privind vânzările. (versiune nouă a numărului EC-ID).
Corecție (versiune nouă a numărului EC-ID).

Tipul de produs
Țigaretă electronică de unică folosință
Țigaretă electronică reîncărcabilă, introdusă pe piață cu un tip de lichid (combinație fixă). Toate țigaretele reîncărcabile care
pot fi folosite și ca țigarete care pot fi reumplute trebuie raportate la categoria „Țigaretă care poate fi reumplută”
Țigaretă electronică reîncărcabilă - Dispozitiv neîncărcat. Toate țigaretele reîncărcabile care pot fi folosite și ca țigarete care
pot fi reumplute trebuie raportate la categoria „Țigaretă care poate fi reumplută”
Țigaretă electronică ce poate fi reumplută, introdusă pe piață cu un tip de lichid (combinație fixă).
Țigaretă electronică ce poate fi reumplută - Dispozitiv neumplut.
Kit – Set cu cel puțin două dispozitive de țigarete electronice diferite și/sau cel puțin două cartușe/flacoane de reumplere
Flacon de reumplere/ Cartuș cu lichid pentru țigarete electronice
Element component al unei țigarete electronice care poate conține lichid de reumplere
Alt tip

3
4
5
6
7
8
9

10.4
Valoare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea substanței emise
Denumire
Nicotină
Etilenglicol
Dietilenglicol
Formaldehidă
Acetaldehidă
Acroleină
Aldehidă crotonică
TSNA: NNN
TSNA: NNK
Cadmiu
Crom
Cupru
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Plumb
Nichel
Arsen
Toluen
Benzen
1,3-Butadienă
Izopren
Diacetil
Acetil propionil
Altă substanță

10.5
Valoare
1
2
3
4

10.6
Valoare
1
2
3

10.7
Valoare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ajustabilitatea voltajului/ puterii nominale
Denumire
Se pot ajusta și voltajul și puterea nominală
Se poate ajusta doar voltajul
Se poate ajusta doar puterea nominală
Nu se pot ajusta nici voltajul, nici puterea nominală

Date comerciale disponibile
Denumire
Nu sunt disponibile date comerciale
Sunt disponibile date comerciale, dar nu sunt noi
S-au
obținut
date
comerciale

noi

în

perioada

de

raportare

Funcția ingredientului
Denumire
Agent de creștere a dependenței
Adeziv
Liant
Agent purtător
Colorant
Modificator de ardere
Sos
Fibră
Substanță de umplere
Component al filtrului
Material filtrant
Ameliorator de aromă și/sau gust
Umectant
Modificator de pH
Plastifiant
Conservant
Solvent – Adjuvant de procesare
Agent care reduce inflamabilitatea
Agent de dimensionare
Agent de intensificare a fumului
Modificator de culoare a fumului
Modificator de miros al fumului
Înveliș
Agent de hidratare
Modificator de vâscozitate
Altă substanță
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10.8

Statutul ingredientului în stadiu nevaporizat

Valoar
e

Denumire

0
1
2

Nu sunt disponibile informații privind toxicitatea ingredientului în stadiu nevaporizat.
Nu este toxic și nu are proprietăți cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere în stadiu nevaporizat.
Identificat ca toxic și cu proprietăți cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere în stadiu nevaporizat.

10.9

Date toxicologice disponibile

Valoare

Denumire

1
2
3

Nu sunt disponibile date toxicologice.
Sunt disponibile date toxicologice, dar nu sunt noi.
S-au obținut date toxicologice noi în perioada de raportare.

10.10

Piețe naționale

Valoare

Denumire

AT
BE
BG
CY
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SI
SK
SUEDIA
GB

Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Republica Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Grecia
Spania
Finlanda
Franța
Croația
Ungaria
Irlanda
Italia
Lituania
Luxemburg
Letonia
Malta
Țările de Jos
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovacia
Suedia
Regatul Unit
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