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1. Introducere
Definirea unui format de transmitere armonizat pentru transmiterea, către organismele
desemnate de importatori și de utilizatorii din aval, a informațiilor cu privire la amestecurile
periculoase pe care aceștia le introduc pe piață a condus la introducerea noțiunii de
identificator unic de formulă (UFI), care va fi utilizată pentru a stabili o legătură lipsită de
ambiguitate între un produs introdus pe piață și informațiile disponibile pentru tratamentul
pacienților.
A fost definit un format pentru identificatorul unic de formulă și a fost dezvoltată o aplicație
software care permite generarea UFI-urilor de către industrie.
Prezentul ghid al utilizatorului furnizează informații și sprijin cu privire la caracteristicile
aplicației de generare a UFI-urilor:
•

lansarea aplicației și selectarea limbii;

•

generarea UFI-urilor, pe rând sau în grup;

•

validarea UFI-urilor;

•

obținerea unui cod de întreprindere pentru întreprinderile care nu au un număr de
înregistrare în scopuri de TVA și care doresc să dezvolte sau să utilizeze o implementare
locală a generatorului.

Generatorul de UFI-uri este o aplicație web care rulează în browserul dumneavoastră și nu
salvează UFI-urile pe care le generați. De asemenea, acesta nu înregistrează nicio informație
referitoare la utilizarea aplicației. Acest lucru înseamnă că trebuie să salvați dumneavoastră
fiecare UFI pe care îl generați sau rezultatele unei cereri în grup.
Informații tehnice privind cerințele și setările browserului, JavaScript, utilizarea de module
cookie și formatul fișierului pot fi consultate în apendice.
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2. Generarea UFI-urilor
2.1 Lansarea aplicației și selectarea limbii
Pentru
a
lansa
aplicația,
introduceți
https://ufi.echa.europa.eu/#/create în browserul dumneavoastră web.
Pagina principală a aplicației este împărțită în trei file, fiecare abordând o
funcție a instrumentului:
• Create UFIs (Creare UFI-uri), această filă este deschisă la începutul
aplicației;
• Validate UFI (Validare UFI);
• Get a company key (Obținerea unui cod de întreprindere).
Puteți naviga în mod liber între file făcând click pe titlul filei. Trecerea la o
altă filă nu va modifica sau șterge datele dumneavoastră.

Aplicația este disponibilă în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene. Limba implicită
este engleza.
Pentru a schimba limba aplicației, selectați
limba dorită utilizând meniul din colțul din
dreapta sus.
Aplicația se va reafișa imediat în limba
selectată.
Dacă browserul dumneavoastră permite
crearea de module cookie (a se vedea
apendicele 1), aplicația va memora limba
selectată de dumneavoastră: când veți
redeschide aplicația, aceasta va fi afișată în
limba care a fost selectată la ultima utilizare.

Aplicație de generare a UFI - Ghidul utilizatorului

7

2.2 Generarea unui singur UFI
Astfel cum se demonstrează în Figura 2-1, generarea unui singur UFI este o sarcină simplă, în
patru etape.

Figura 2-1: Generarea unui UFI când întreprinderea dumneavoastră are un număr de
înregistrare în scopuri de TVA
Dacă întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA, trebuie
să urmați etapele descrise în secțiunea 2.4 de mai jos.
Sfaturi pentru TVA:
•
Dacă ați utilizat anterior aplicația pe același calculator și permiteți utilizarea
modulelor cookie (a se vedea Apendicele 1), ultima țară selectată va fi inițializată
atunci când redeschideți aplicația.
•
Puteți copia și lipi sau puteți introduce numărul dumneavoastră de înregistrare în
scopuri de TVA cu separatoare sub formă de punct sau cratimă care sunt utilizate
în mod obișnuit în reprezentările textuale/tipărite ale numerelor de înregistrare în
scopuri de TVA, de exemplu, 0429.117.706 Aceste caractere vor fi omise la
calcularea UFI-ului.
•
Caracterele de tip spațiu vor fi ignorate, de asemenea.
•
Literele mici sau mari vor fi acceptate dacă pot face parte din numărul de
înregistrare în scopuri de TVA. De exemplu, 123456789B12 și 123456789b12 sunt
considerate a fi același număr de înregistrare în scopuri de TVA pentru Țările de
Jos.
•
Aplicația oferă sprijin în ceea ce privește formatul unui număr de înregistrare în
scopuri de TVA prin afișarea unui text de ajutor specific țării în dreptul câmpului.
Prin plasarea cursorului mouse-ului pe textul furnizat ca exemplu se afișează
definiția formatului într-o fereastră de tip sfat ecran.

Indicații pentru formula numerică:
•
O formulă numerică trebuie să fie un număr întreg între 0 și 268 435 455.
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•
•

Punctele, dacă există, sunt considerate a fi separatoare de mii și vor fi
eliminate din textul introdus. De exemplu, 1.267 și 1267 sunt considerate
a fi aceeași formulă numerică.
Caracterele de tip spațiu vor fi ignorate, de asemenea.

Indicații privind UFI: UFI-ul generat poate fi copiat în clipboard făcând pur și
simplu clic pe pictograma plasată în dreapta câmpului. Aceasta este o
modalitate ușoară de a lipi valoarea UFI-ului în altă aplicație.
Această caracteristică nu este acceptată complet în Safari, unde UFI va fi selectat,
dar nu va fi plasat în clipboard. Utilizatorul trebuie să execute în continuare
această ultimă acțiune.
Atenție: Modificarea valorii oricărui câmp din intrare va șterge UFI-ul. Aveți grijă să copiați
UFI-ul înainte de o astfel de modificare. Desigur, puteți să regenerați oricând UFI-ul
dumneavoastră: același UFI va fi generat din aceeași combinație de număr de înregistrare
în scopuri de TVA/formulă numerică.

2.3 Generarea UFI-urilor în grup
Atunci când trebuie generate mai multe UFI-uri pentru aceeași întreprindere, utilizarea
caracteristicii în grup este preferabilă față de generarea manuală pe rând a acestora. Atunci
când se utilizează generarea în grup, se furnizează aplicației un set de formule numerice, iar
UFI-urile corespunzătoare vor fi returnate într-o singură operațiune. Există două posibilități de
furnizare a formulelor numerice:
•

dacă formulele dumneavoastră numerice sunt secvențiale, le puteți codifica cu
ușurință în aplicație precizând valoarea primei formule numerice și numărul de UFI-uri
pe care le doriți. Aceasta se demonstrează în Figura 2-2 de mai jos.

•

dacă formulele numerice nu sunt secvențiale, acestea trebuie să fie furnizate
aplicației utilizând un fișier de tip CSV/text. Aceasta se demonstrează în Figura 2-3.

Rețineți că există o limită superioară pentru numărul de UFI-uri pe care le puteți obține într-o
singură cerere în grup: 10 000.
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2.3.1 Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice secvențiale

Figura 2-2: Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice secvențiale

Atenție: Aplicația utilizează browserul pentru a obține fișierul; prin urmare,
comportamentul va fi diferit în funcție de configurația browserului dumneavoastră. Vă
rugăm să consultați Apendicele 2 „Setările de salvare ale browserului” pentru detalii.
Această caracteristică nu este suportată în Safari (sistemul de operare Mac OS).

Se va deschide o casetă de dialog și aplicația va propune un nume de fișier pentru fișierul
returnat, care va avea structura
„UFI_<număr
de
înregistrare
TVA>_<DATA_AAAALLZZ>_<TIMP_OOMMSS>.csv”

în

scopuri

de

sau
„UFI_<DATA_AAAALLZZ>_<TIMP_OOMMSS>.csv”
în funcție de informațiile furnizate cu privire la TVA. Prin urmare, un nume de fișier ar putea fi:
„UFI_BE0429117706_20160607_174706.csv”.
Atenție: Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a salva fișierul primit și de a-i da un
nume adecvat, posibil diferit de cel propus de aplicație.
Recomandare: Importarea fișierului CSV în Excel
În funcție de setările regionale ale calculatorului dumneavoastră, este posibil să
nu vedeți fișierul CSV afișat corect ca foaie de calcul pe două coloane în Excel. În
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acest caz, consultați Apendicele 3, „Importarea unui fișier CSV în Excel” pentru a
afla modalitatea de importare a fișierului dumneavoastră CSV în Excel.

2.3.2 Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice care nu sunt
secvențiale
Pentru a genera mai multe UFI-uri din formule numerice care nu sunt secvențiale, mai întâi
trebuie să pregătiți un fișier text sau CSV care conține o singură coloană cu formulele numerice
și ulterior trebuie să urmați etapele descrise în Figura 2-3.
Singurele constrângeri ale fișierului sunt următoarele:
•

trebuie să conțină o formulă numerică pe rând;

•

nu trebuie să includă mai mult de 10 000 de rânduri;

•

nu trebuie să conțină rânduri goale.

Dacă fișierul nu este generat de un program, puteți să îl creați manual utilizând Excel sau orice
editor de text (de exemplu, Notepad sau Notepad++) pentru a codifica formulele numerice
(una pe rând) și pentru a salva datele ca fișier text. Detalii suplimentare despre modalitatea de
a salva fișierul sunt furnizate în Apendicele 4 „Crearea unui fișier cu formule numerice”.

Figura 2-3: Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice care nu sunt secvențiale

La pasul 3 va trebui să selectați fișierul dumneavoastră. Rețineți că tipul fișierului în navigator
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este setat ca CSV (a se vedea dreptunghiul roșu din Figura 2-4). Dacă fișierul dumneavoastră
nu are extensia .csv, trebuie să selectați opțiunea „Toate fișierele” pentru a-l localiza.

Figura 2-4: Selectarea unui fișier CSV cu formule numerice

Dacă fișierul pe care l-ați încărcat nu este bine formatat, aplicația va afișa un mesaj de eroare.
Posibile motive pentru această eroare sunt:
•

fișierul nu este un fișier text sau CSV pe o coloană sau acesta conține rânduri goale;

•

fișierul nu este un fișier text;

•

fișierul include cel puțin o formulă numerică invalidă. Aplicația nu va încerca să
genereze UFI-uri pentru formulele numerice corecte pe care le poate conține fișierul.

2.4 Generarea unui UFI atunci când întreprinderea dumneavoastră
nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA
Atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA,
puteți crea un UFI urmând etapele indicate în Figura 2-5. Această abordare poate fi
generalizată la generarea UFI-urilor în grup descrisă la secțiunea 2.3.
Atenție: Această caracteristică este oferită întreprinderilor care nu au un număr
de înregistrare în scopuri de TVA. Nu trebuie să utilizați această funcție atunci
când întreprinderea dumneavoastră are un număr de înregistrare în scopuri de
TVA.
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Figura 2-5: Generarea unui UFI atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de
înregistrare în scopuri de TVA
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3. Validarea unui UFI
Validarea unui UFI se efectuează urmând etapele prezentate în Figura 3-1.

Figura 3-1: Validarea unui UFI

Sugestii:
•
Puteți introduce un UFI cu sau fără cratimă.
•
Caracterele de tip spațiu introduse vor fi ignorate.

Dacă UFI-ul pe care îl validați nu este corect, vor fi raportate erori în următoarea ordine:
•

dimensiunea UFI-ului: un UFI trebuie să aibă 16 caractere (excluzând cratimele);

•

caracterele UFI-ului: un UFI nu trebuie să includă „L”, „I”, „O”, „B” și „Z”;

•

suma de control: suma de control a UFI-ului trebuie să fie corectă. (Acest lucru poate fi
verificat numai la nivel intern de aplicația în sine și nu de către utilizator). Dacă suma
de control este incorectă, acest lucru presupune că cel puțin unul dintre caracterele
UFI-ului nu este corect.

Dacă dimensiunea, caracterele și suma de control ale UFI-ului sunt corecte, un UFI poate fi
incorect în continuare din următoarele motive 1:

1

•

codificarea informațiilor referitoare la țara selectată pentru TVA;

•

codificarea numărului versiunii.

Un UFI eronat poate fi generat numai de o implementare defectuoasă a algoritmului de generare de UFI-uri.
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4. Obținerea unui cod de întreprindere
Obținerea unui cod de întreprindere pentru utilizarea în implementarea locală a generatorului
de UFI se efectuează urmând etapele ilustrate în Figura 4-1.
Atenție: Această funcție este numai pentru întreprinderile care și-au dezvoltat
propriul software de implementare pentru a crea UFI-uri și nu au un număr de
înregistrare în scopuri de TVA.
Recomandare: Detalii suplimentare privind modul de dezvoltare a unei
implementări locale a generatorului de UFI sunt disponibile în Manualul pentru
dezvoltatori de pe site-ul centrelor toxicologice ale ECHA.

Figura 4-1: Modalitatea de obținere a unui cod de întreprindere

Indicație: Codul generat poate fi copiat în clipboard făcând pur și simplu clic
pe pictograma plasată în dreapta câmpului. Aceasta este o modalitate ușoară
de a lipi valoarea UFI-ului în altă aplicație.
Această caracteristică nu este acceptată complet în Safari, unde codul de
întreprindere va fi selectat, dar nu va fi plasat în clipboard. Utilizatorul trebuie să
execute în continuare această ultimă acțiune.

Aplicație de generare a UFI - Ghidul utilizatorului
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Apendicele 1.
Cerințe privind browserul, JavaScript,
utilizarea de module cookie
Rularea aplicației necesită numai o versiune recentă de browser cu JavaScript activat.
Cerințele minime ale browserului sunt:
Internet Explorer 10+
Mozilla Firefox 41+
Google Chrome 42+
Aplicația a fost testată pentru a funcționa, de asemenea, cu următoarele browsere. Orice
diferență de comportament a fost semnalată în text, acolo unde este necesar.
Edge (care înlocuiește Internet Explorer pe Windows 10)
Safari pe calculatoarele Apple

Dacă nu sunteți sigur că JavaScript este activat în browserul dumneavoastră, puteți accesa
http://activatejavascript.org/en. Această pagină va verifica setările browserului
dumneavoastră și vă va informa dacă JavaScript este sau nu activat.

Figura A-1: Instrument de verificare JavaScript

Dacă JavaScript nu este activat, metoda de activare este descrisă pe site-ul menționat mai
sus.
În general, este posibil să permiteți în mod selectiv JavaScript numai pentru anumite site-uri.
Prin urmare, este posibil să activați JavaScript numai pentru această aplicație, în rest
JavaScript fiind dezactivat ca politică într-o organizație.
Aplicația va utiliza modulele cookie din browser pentru a memora limba selectată și numerele
dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA. Prima dată când porniți aplicația, veți fi
informat despre modulele cookie printr-un mesaj afișat în partea de jos a paginii și ilustrat în
Figura A-2.

Figura A-2: Mesaj de consimțământ pentru module cookie
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Linkul „cum folosim modulele cookie” va deschide pagina avizului juridic al ECHA de pe site-ul
acesteia la secțiunea referitoare la modulele cookie 2, în limba selectată de dumneavoastră.
Puteți face clic pe Închideți pentru a ascunde mesajul. Acesta nu va mai fi afișat 3.
Dacă nu permiteți salvarea modulelor cookie pe calculatorul dumneavoastră, aplicația va
funcționa, dar nu veți beneficia de unele dintre caracteristicile sale: limba selectată de
dumneavoastră și țara selectată pentru TVA nu vor fi inițializate atunci când veți deschide
aplicația.
Tabelul de mai jos enumeră modulele cookie pe care le utilizează aplicația pentru a memora
limba selectată și numerele de înregistrare în scopuri de TVA.
Tabelul 1-1: Modulele cookie ale aplicației

2
3

Denumirea modulului
cookie

Conținutul modulului cookie

Exemplu de conținut

currentLanguage

Codul ISO al celei mai recente limbi
selectate. Valoarea acestuia este citită la
momentul pornirii aplicației pentru a
selecta limba utilizatorului.

de

recently_used_country

Codul ISO al celei mai recente țări
selectate. Valoarea acestuia este citită la
momentul pornirii aplicației pentru a
inițializa partea privind țara selectată
pentru TVA.

BE

recently_used_vats

Valoarea ultimelor 5 numere de
înregistrare în scopuri de TVA. Valoarea
acestora este utilizată pentru a facilita
introducerea numărului de înregistrare în
scopuri de TVA utilizând sugestiile de
tastare.

0123456789::7C123456789::
0856891011::0236919256::1
2522::

http://www.echa.europa.eu/en/legal-notice#cookies pentru versiunea în limba engleză.
Dacă accesați aplicația din același browser pe același calculator și nu ați șters consimțământul pentru modulele cookie.
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Apendicele 2.
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Setările de salvare ale browserului

Întrucât aplicația utilizează browserul pentru a salva fișierele, acest comportament va depinde
de configurația browserului dumneavoastră.
În mod implicit și în absența unor setări specifice, browserele salvează fișiere în directorul
Descărcări al utilizatorului, care, pe calculatoarele care utilizează Windows, se află în directorul
personal al utilizatorului: C:\Utilizatori\jdoe\Descărcări pentru utilizatorul jdoe. Acest lucru
înseamnă că utilizarea comportamentului implicit nu permite „Salvare ca”: toate fișierele
salvate sunt create în locația respectivă cu denumirea furnizată acestora de aplicație.
Este posibil să înlocuiți acest comportament și să precizați un alt director în care vor fi salvate
descărcările dumneavoastră. Tehnica de configurare a locației de salvare a browserului
dumneavoastră diferă puțin în fiecare caz. Vă furnizăm aici o descriere pentru cele trei
browsere principale:
Firefox 4
-

Faceți clic pe Instrumente și apoi pe Opțiuni pentru a deschide pagina
about:preferences.

-

În secțiunea General/Descărcări, selectați Salvează fișierele în și locația de descărcare
preferată, astfel cum este ilustrat.

În mod alternativ, este posibil să alegeți ca browserul dumneavoastră să vă solicite o locație de
salvare de fiecare dată când salvați un fișier descărcat făcând clic pe Întreabă întotdeauna
unde să salvez fișierele, astfel cum este ilustrat.

Dacă alegeți această opțiune, vi se va solicita să precizați o locație de salvare de fiecare dată
când descărcați un fișier, ceea ce vă oferă flexibilitatea să selectați de fiecare dată un director
diferit.

4

Testat cu Firefox 45.0.2.
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Chrome 5

-

În colțul din dreapta sus, faceți clic pe pictograma

.

-

Faceți clic pe Setări pentru a deschide pagina chrome://settings/.

-

Faceți clic pe Afișează setările avansate ...

-

În secțiunea Descărcări, selectați Locația de descărcare sau faceți clic pe Întreabă-mă
unde se salvează fiecare fișier înainte de a-l descărca, astfel cum este ilustrat mai jos.

Internet Explorer 6
-

În colțul din dreapta sus, faceți clic pe pictograma

.

-

Faceți clic pe Vizualizare descărcări.

-

În colțul din stânga jos al casetei de dialog deschise, faceți clic pe Opțiuni.

-

Răsfoiți pentru locația de descărcare preferată și faceți clic pe OK

Spre deosebire de Firefox sau Chrome, Internet Explorer nu are o opțiune explicită pentru a
solicita browserului să propună o locație de salvare a fișierului la fiecare descărcare. În schimb,
browserul oferă o posibilitate de „Salvare ca”: atunci când un fișier este descărcat, o casetă de

5
6

Testat cu Chrome 50.0.2661.102.
IE9, IE10 și IE11.
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dialog este afișată în partea de jos a paginii, astfel cum este ilustrat în Figura A-3.

Figura A-3: Descărcarea și salvarea unui fișier cu Internet Explorer

Dacă faceți doar clic pe Salvare, fișierul va fi plasat în directorul dumneavoastră configurat
„Descărcări”. Dacă selectați triunghiul de lângă butonul Salvare, acțiunea Salvare ca devine
disponibilă și vă va permite să răsfoiți pentru a alege locația în care se va salva fișierul. Acest
lucru este ilustrat în Figura A-4.

Figura A-4: Salvare ca, cu Internet Explorer
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Apendicele 3.

Importarea unui fișier CSV în Excel

Fișierul CSV generat de aplicație utilizează virgula standard („,”) ca separator. În principiu,
deschiderea fișierului în Excel va face diferența între coloane. Dacă nu se întâmplă acest lucru,
astfel cum se arată mai jos, aceasta se datorează faptului că setările dumneavoastră regionale
nu recunosc virgula ca separator de câmpuri.

Figura A-5: Excel nu face diferența între coloane

Puteți încerca să schimbați setările dumneavoastră regionale, dar vă sfătuim să importați
fișierul CSV în Excel după cum urmează 7.
1. Deschideți un registru de lucru gol.
2. În fila Date, selectați Din text în Preluare date externe.

3.

Răsfoiți și selectați fișierul dumneavoastră CSV, apoi faceți clic pe Importați.

Capturile de ecran din această secțiune au fost realizate cu Excel 2013. Mecanismul de importare este asemănător cu alte versiuni ale
produsului.

7
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4. Excel deschide expertul import. Selectați Delimitat și apoi Următorul.

5. În următoarea etapă, selectați Virgula ca separator de câmpuri și apoi faceți clic pe
Terminare.

21

22

Aplicație de generare a UFI - Ghidul utilizatorului

6. Faceți clic pe OK în următoarea casetă de dialog care vă solicită locația datelor
importate.

7. Excel importă datele dumneavoastră în două coloane.

Acum puteți salva fișierul ca un document Excel autentic (extensie .xls sau .xlsx).
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Apendicele 4.
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Crearea unui fișier cu formule numerice

Pentru a genera UFI-uri în grup atunci când formulele numerice nu sunt consecutive, trebuie să
le codificați ca fișier text/CSV.
Singurele constrângeri ale fișierului sunt următoarele:
•

trebuie să conțină o formulă numerică pe rând;

•

nu trebuie să includă mai mult de 10 000 de rânduri;

•

nu trebuie să conțină rânduri goale.

Dacă fișierul nu este generat de un program, o modalitate ușoară de a-l crea în mod manual
este utilizând Excel.
1. Deschideți Excel.
2. Codificați formulele numerice.
3. Atunci când salvați un fișier
a.

dați o denumire fișierului

b.

selectați „CSV (delimitat prin virgulă) (*.csv)”

Figura A-6: Salvare ca .csv cu Excel

4. Faceți clic pe Salvare.

De asemenea, puteți utiliza cu ușurință orice editor de text (de exemplu, Notepad sau
Notepad++) pentru a codifica formulele numerice (una pe rând) și a salva datele ca fișier text.
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Figura A-7: Salvare ca .csv cu Notepad
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