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igara Electronic, Refuzul,
Mitul i Pericolul Real pentru Concuren
Andrei Mihai TATULICI1

Abstract: igara electronic modern a fost inventat în anul 2003 de un farmacistul chinez pe nume
Hon Lik i pân în prezent cele mai multe igri electronice sunt produse de companii chineze. Din
anul 2004, când au fost pentru prima oar vândute la nivel global, utilizarea lor a crescut exponenial.
Exist îns diferene majore între ri i între regiuni pentru c utilizarea lor amenin industria
tutunului(prin aceast industrie am denumit industria igrii normale) i pe cea farmaceutic. Cauza
sunt legislaiile diferite, respectarea lor i cel mai important, atitudinea oamenilor, indiferent dac sunt
fumtori sau nefumtori.
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Introducere

Dei igara electronic a aprut de 14 ani, în România extinderea magazinelor care
comercializeaz e-cig2 nu o putem preciza cu exactitate, pe internet neavând
informaii referitoare la o evoluie exact. Este un subiect trist având în vedere
banii din vânzrile de e-cig, care acum fac cu ochiul statului român. Acum 3 ani
am citit una dintre puinele statistici care au aprut despre vânzrile de igar
electronic în România. Astfel vânzrile primului trimestru al anului 2015 de e-cig
în România au fost de 65 de milioane de euro. Este o cifr care introdus îns întrun alt context poate da exact valoarea acestei industrii i anume, cifra anual a
vânzrilor de cri în România este aceeai, 65 de milioane de euro. Dei nu prea
ne convine acest lucru(suntem pe ultimul loc în Europa pe piaa crilor), cifra
aparine unei industrii în expansiune i este spre binele nostru, pentru c igara
electronic, poate nu va falimenta total piaa igrilor normale, dar d i va da în
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Prescurtare pentru igar electronic din limba englez, e-cig de la e-cigarette (electronic cigarette)
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continuare o serie de lovituri nucitoare pieei tutunului aflat în total
degringolad.

2

Coninut i date statistice

Multe lucruri s-au schimbat în România ca urmare a Legii nr. 15/2016 privind
modificarea i completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea i combaterea
efectelor consumului produselor din tutun. Legea a avut ca scop limitarea
fumatului de igar normal îns a fost perceput i ca o interdicie a igrii
electronice.
Am extras pasajul din lege care se refer la igara electronic:
¾ „2. La articolul 2, dup litera i) se introduce o nou liter, litera i1), cu
urmtorul cuprins:
i1) аigaretă electronică se înаelege un produs care poate fi folosit pentru consumul
de vapori care conаin nicotină prin intermediul unui muЮtiuc sau orice componentă
a acestui produs, inclusiv un cartuЮ, un rezervor Юi dispozitivul fără cartuЮ sau
rezervor;".”
¾ „4. La articolul 2, dup litera n) se introduc dou noi litere, literele n1) i n2),
cu urmtorul cuprins:
" n1) mijloc de transport în comun se înelege orice vehicul utilizat pentru
transportul contra cost al persoanelor;
n2) loc de joac pentru copii se înelege orice spaiu închis sau în aer liber, destinat
utilizrii de ctre copii;".”
Punctul 2 al Art.1 din lege definete igara electronic, iar punctul 4 menioneaz
locurile unde nu este permis vapatul1.
Deci legea ne permite s vapm oriunde mai puin locurile de bun sim, unde ar
interveni efectele claustrofobiei i prezena copiilor. Legea este îns înclcat
flagrant cel mai des de ctre patronii de restaurante. Se observ îns cel mai acut în
Moldova dar sunt i alte orae sau judee în care se încalc legea. Legea ne mai


1

O igar electronic nu produce fum ci vapori, din acest motiv aa zisul „fumat” de igar electronic
este de fapt vapat.
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arat i faptul c cei care au propus-o sunt la curent cu efectele sau mai exact nonefectele pe care le are igara electronic asupra organismului.
Când am început s m interesez despre igara electronic am fost foarte surprins i
a putea spune chiar revoltat de faptul c toate articolele gsite erau manipulante i
complet eronate. Mi-am dat seama c aceast alternativ la fumat deranjeaz pe
foarte mult lume. Foarte puine persoane pe care le-am întâlnit i cu care am
discutat despre acest subiect tiu adevrul despre igara electronic. E normal
pentru c în primele 10 articole gsite pe internet, inclusiv se minte cu neruinare.
Este frapant.
Deosebit de interesant este atitudinea fumtorilor de igar normal. Pe de o parte
sunt extrem de conservatori i pe de alt parte nu vor s cread c nu are efecte
nocive asupra organismului. Refuzul igrii electronice îi face s cheltuie îns i de
cel puin 10 ori mai muli bani pe igara normal. i s rmân încadrai în cauza
numrul unu a morii premature în lume.
Refuzul i mitul se datoreaz în principal necunoaterii elementelor ce compun o
igar electronic.
Am s încep cu lichidele care sunt folosite i care prin înclzire, dup cum
spuneam, devin vapori. Vapatul presupune doar o înclzire a rezistenei care,
îmbibat fiind cu e-lichid produce vapori. Dac nu are loc ardere, nu se va obine
gudron, monoxid de carbon i celelalte substane cancerigene.
Lichidele de baz din tancul1 igrii electronice sunt: Glicerina vegetal(VG2) i
Propilen glicolul(PG). Glicerina vegetal este ingredientul principal din
nitroglicerin, care dei este o substan instabil i exploziv, este folosit de cei
cu probleme cardiace. VG este o substan chimic 100% sigur pentru organism,
folosit ca ingredient în multe produse pe care le consumm în viaa de zi cu zi.
Industria alimentar o folosete ca îndulcitor, cea cosmetic în spunuri i loiuni
iar cea farmaceutic pentru medicamente. Glicerina vegetal nu poate sta singur în
atomizor pentru c este prea vâscoas i, din acest motiv, este amestecat cu
propilen glicol. Propilen glicolul este folosit în industria alimentar ca agent
umectant dar i în cea farmaceutic la fabricarea medicamentelor, a cremelor sau a
pastei de dini.


1
2

Tancul sau atomizor sau clearomizor este locul unde se introduc e-lichidele igrii electronice
VG = Vegetable Glycerin
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Îns, cel mai controversat ingredient din lichidele igrii electronice este nicotina.
„Conform celor care emit teorii conspiraioniste elichidele cu nicotin, fac parte, de
fapt, dintr-un plan malefic de a atrage copii s se apuce de fumat. În realitate,
nicotina nu este atât de adictiv dac nu vine la pachet cu celelalte substane toxice
din fumul de igar. Iar dac eti fumtor i vrei s renuni la viciu, elichidele cu
nicotin sunt exact ce ai nevoie pentru a putea renuna total la igri fr a te chinui
i fr a mai trece prin sevrajul de care atâia fumtori se sperie.”1
Dei este o isterie la nivel mondial în legtur cu nicotina, nimeni nu a reuit pân
acum s dovedeasc c nicotina pur provoac dependen. De asemenea nicotina
nu este o substan care provoac cancer dei s-au scris biblioteci întregi despre
acest subiect. Nicotina este toxic doar dac ajunge s fie ingerat, prin vapare
fiind absolut imposibil s se ajung la acele doze. În timpul reîncrcrii
atomizorului pot ajunge pe mân câteva picturi de lichid. Nu este nici o problem
pentru c poi scpa pe mân coninutul întregii sticlue de lichid fr s se
întâmple nimic. Trebuie doar s te speli pe mâini i totul e în regul.
Combinaia dintre VG i PG formeaz baza, care este aproape insipid, neavând
decât un uor gust dulceag. Este nevoie de arome pentru ca igara electronic s
aib farmec i s fie mult mai atractiv decât igara normal. Aromele din lichide
sunt complet inofensive pentru organism, iar datorit lor avem o diversitate uria
de lichide pentru igara electronic disponibile pe pia.
Productorii de elichide nu sunt obligai prin lege s menioneze pe eticheta
sticluelor data de expirare. În ciuda acestei liberti, toi specific pe recipiente
data de expirare, considerând-o a fi o practic bun de business.
Numrul vânzrilor de igri electronice a crescut în fiecare an din 2003 pân în
2015 când creterea a încetinit, din cauza crizei economice mondiale. Acest lucru
se datoreaz stagnrii vânzrilor de igar electronic în Anglia i Statele Unite ale
Americii, ri în care se gsesc cei mai mari consumatori de igar electronic din
lume. De altfel cele mai multe informaii despre evoluia comercial a igrii
electronice provin din aceste dou ri.
Pân în 2014 existau cel puin 466 de branduri de igar electronic. În 2014
vânzrile la nivel mondial erau undeva în jurul cifrei de 7 miliarde de dolari.
Aproximativ 30-50% din totalul de igri electronice, accesorii i e-lichide erau
vândute on-line.


1
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Pân în 2015 cele mai multe componente ale igrii electronice erau produse în
China, în principal în Shenzhen. China este lider mondial la producia de
componente i kituri de igar electronic îns nu i în ceea ce privete lichidele.
În S.U.A., o parte considerabil din piaa igrilor electronice aparine
productorilor de tutun. Pân în 2015, 80% din igrile electronice au fost vândute
în magazinele de cartier din S.U.A. i erau realizate de companiile de tutun.
Nielsen Holdings, o companie cu sediul în Londra, a observat la mijlocul anului
2014 o cdere a vânzrilor de igar electronic la magazinele de cartier. Bonnie
Herzog, analist economic la compania american de servicii financiare Wells
Fargo, a sesizat o schimbare a comportamentului consumatorilor declanat de
trecerea acestora la kituri VTM(vapor/tank/mod, unde tank-ul este reprezentat de
atomizor, iar mod-ul este bateria/acumulatorul). VTM-ul reprezint 57% din piaa
S.U.A. de igar electronic la nivelul anului 2015, adic de 3,5 miliarde de dolari.
În 2014 S.F.A.T.A.1, estima numrul magazinelor de igar electronic la 35000,
triplu fa de 2013. În 2015 piaa de kituri VTM a sczut ca urmare a recesiunii
economice globale.
În Canada piaa de igar electronic are o valoare estimativ de 140 de milioane de
dolari canadieni. Exist un numr foarte mare de magazine de igar electronic în
Canada. În 2014 un audit pentru comercianii cu amnuntul din patru orae
canadiene au gsit c 94% din magazinele de cartier i magazinele cu produse din
tutun vindeau numai igar electronic fr nicotin. De altfel nu numai în Canada
exist aceast situaie. Peste tot în lume e-lichidele fr nicotin au o cot de pia
foarte mare. Este i mai îmbucurtor pentru c sunt persoane care au plecat de la
fumatul de igar tradiional i au ajuns la igara electronic fr nicotin. Acestea
sunt i mult mai ieftine pentru c asupra lor nu se mai adaug taxa pentru nicotin
precum i alte taxe.
În Anglia în 2015 cele mai multe branduri de igar electronic erau deinute de
companiile de tutun. Totui cu excepia unui singur model, toate atomizoarele
proveneau din companii fr legturi cu piaa de tutun. Totui câteva produse din
industria tutunului folosesc dispozitive preumplute care seamn foarte mult cu
atomizoarele normale.
Grupul Xerfi de analiz economic estimeaz piaa francez de dispozitive de
igar electronic la 130 de milioane de euro iar cea de e-lichide la 265 de milioane

1

Smoke Free Alternatives Trade Association – Asociaia comercial a alternativei fr fumat
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de euro, în 2015. De altfel în multe alte ri piaa consumabilelor i a lichidelor
depete cu mult piaa dispozitivelor de igar electronic. Dei numrul de
magazine de igar electronic a sczut în decembrie 2015 la 2400, cu 400 mai
puine decât în luna martie a aceluiai an, aceast evoluie nu este datorat unei
cereri în scdere, ci unei consolidri ale pieei, spune FIVAPE(Fédération
Interprofessionnelle de la Vape).
În aprilie 2018 aciunile Philip Morris International au sczut cu 16% într-o singur
zi.
Pentru a avea o i mai bun imagine a extinderii fenomenului dar i a reaciei pe
care o au diferite ri este interesant cazul Australiei. Acolo Therapeutic Goods
Administration (TGA) – Administraia Produselor Terapeutice admit importul sau
nu al igrii electronice. Dar sigurana i calitatea consumului de igar electronic
nu a fost evaluat suficient de bine de TGA. Acest lucru se întâmpl din cauza
lipsei informaiilor i creeaz bineîneles confuzie. Decizia autoritilor de a opri
comercializarea igrilor electronice, dei 15,4% dintre cei cu vârsta peste 14 ani au
utilizat igar electronic în ultimele 12 luni, a creat o alian între productorii de
tutun i cei care sprijin reducerea efectelor negative ale igrilor tradiionale.
În acest an Philip Morris International(PMI)1, a anunat c intenioneaz s renune
la igrile clasice i dorete s promoveze intens produsele de tip heat-notburn(IQOS) în Marea Britanie. Am ales compania Philip Morris pentru c este cel
mai mare productor de igri din lume, iar Regatul Unit al Marii Britanii era
conform statisticilor din 2011, locul 9 la consumul de tutun conform graficului i
tabelului de mai jos.


1

PMI - Marlboro, Parliament, Virginia Slims, Philip Morris, L&M, Chesterfield, IQOS, HEETS.
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Figura 2
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Figura 3

În urmtorii 12 ani PMI a promis c va oferi 1 miliard de dolari Fundaiei „SmokeFree World”, care „va derula programe de cercetare i de colaborare cu instituiile
guvernamentale pentru a accelera progresul realizat în reducerea efectelor negative
i a mortalitii cauzate de fumat la nivel mondial”.
Poziia instituiilor de sntate public i de control al industriei tutunului
vizavi de focusarea pe produse cu risc sczut variaz de la indiferen total la
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opunere vehement. Grupul Truth Initiative susine c dac PMI vrea s fie luat
în serios dorete ca proprietarul Marlboro s renune în acest moment la
comercializarea igrilor. Dar numrul 1 în industria tutunului nu poate face acest
pas instantaneu ci în pai foarte precii, pentru c vorbim de foarte multe locuri de
munc. Pân la proba contrarie aceast iniiativ trebuie susinut, îns in corpore
cu organizaiile de reglementare a industriei tutunului i nu cu un comportament
împotriva fumtorilor.
28% dintre români fumeaz igar tradiional i ne situm pe locul 10 în Europa la
nivelul anului 2017.

Figura 4

Legea româneasc prevede pentru igara electronic aceleai norme ca i pentru
igara tradiional. În România firmele care fac comer cu igar electronic nu au
voie s-i fac reclam în mass-media(radio, tv, presa scris) i nici nu au voie s
împart flyere, pliante sau s afieze bannere. Cine interpreteaz acest lucru ar
considera c cele dou igri au acelai grad de periculozitate.
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Exist o mulime de mituri legate de igara electronic, unul dintre ele referindu-se
la faptul c lichidele din igara electronic ne omoar copiii…. Aduse la lumin
prin articole scrise de diveri jurnaliti i publicate în ziare dar i pe diverse siteuri, aceste informaii au fost infirmate de AITE (Asociaia Industriei de igri
Electronice) prin mai multe rspunsuri ctre respectivele trusturi de pres. Pentru a
ne edifica despre ce a scris AITE am extras o poriune de text din rspunsul
acestora:
„Asociaia Industriei de igri Electronice din Romania (AITE) dorete s
transmit publicului larg i in special vaperilor (celor care folosesc igri
electronice) c lichidul pentru igri electronice nu este acelai lucru cu nicotina
pura. Nicotina se gsete într-o concentraie de câteva procente în acest lichid, la
fel cum se gsete în câteva procente i în vinete, ardei grai, cartofi sau alte
alimente. Asta nu înseamn c salata de vinete pe care o consumm cu toii este
„otrav”. Nicotina din lichidul pentru igri electronice nu este mai periculoas
decât cea din igrile tradiionale. Nu nicotina este substana cancerigen… ci
celelalte mii de substane care se gsesc în igrile tradiionale. În continuarea
acestei idei dorim s transmitem c informaiile din materialul de mai sus se refer
la nicotina pur, ingerat… care sigur c este otrvitoare. Lichidele pentru igara
electronica sunt create pentru fumtori, pentru a fi vaporizate i nu pentru a fi bute
de cineva.”1
În aprilie 2018 a existat un proiect de lege referitor la interzicerea igrilor
electronice i a dispozitivelor care înclzesc tutunul(heat-no-burn) în spaii publice
închise. De asemenea acelai senator care a venit cu aceast „iniiativ” propune ca
prin „fumat” s se îneleag orice consum voluntar de fum, vapori sau aerosoli.
Acelai senator îi continu eronat expunerea considerând c nu exist nici un fel
de cercetare fundamentat tiinific care s ateste c igrile electronice i
dispozitivele heat-no-burn sunt mai puin nocive decât igrile obinuite.
Aceast „iniiativ” este greit din start, pentru c igrile electronice funcioneaz
prin inhalarea de vapori, iar dispozitivele heat-no-burn produc fum, mai este de
adugat c în România nu a fost efectuat nici o cercetare în acest domeniu, nu
exist nici un studiu privind „asemnarea” dintre vapori i fum, nu a ajuns nimeni
la nici o concluzie fundamentat tiinific c nicotina este toxic, totui, aceti
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factori de influen, vin cu propuneri legislative i cu reguli ce „ar trebui” impuse
în societate.
Este un paradox inimaginabil, ca o ar care nu a studiat tiinific problema sau
care nici mcar nu se uit peste gard la rile care au studii tiinifice, care au
întreprins sondaje, sau care au statistici în domeniu, s vin cu astfel de propuneri.
Acest curent de opinie este extrem de periculos, atât pentru sntatea celor
implicai cât i pentru efectele asupra comerului cu igar electronic.

3

Concluzii

PHE(Public Health England), cea mai important instituie de sntate public din
Anglia a afirmat urmtoarele: „Vapatul ar trebui promovat la nivel de mase pentru
a ajuta oamenii s renune la fumat, iar igrile electronice ar trebui comercializate
în magazinele din spitale”
„Ultimele noastre concluzii susin în continuare c vapatul prezint un risc mult
mai mic decât fumatul, fiind cu 95% mai puin duntor, atât pentru utilizatorii de
igar electronic, cât i pentru cei din jur. Cu toate acestea, mai bine de jumtate
de fumtori cred în mod eronat c vapatul este la fel de periculos ca fumatul.”
Medicii nu pot prescrie igara electronic fumtorilor care doresc s renune la
viciu, deoarece aceasta nu a fost înc liceniat de ctre MHRA (Medicines and
Health Care Products Regulatory Authority), echivalentul FDA-ului american1.
Astfel, PHE face un apel ctre toi productorii de igar electronic s solicite o
licen din partea MHRA.
În Anglia, Colchester General Hospital i Ipswich Hospital au îneles bine
fenomenul i au desfiinat spaiile pentru fumtori i au decis s le înlocuiasc cu
spaii pentru vapat.
Contrar legii româneti, care interzice reclama la igar electronic, în lume, marii
productori s-au orientat deja ctre pieele de igar electronic din alte ri unde
este permis publicitatea. Reynolds American(Camel) vinde Vuse, igara lor
electronic, Altria(PMI SUA) sau PMI(alte continente) vinde NuMark, e-cigul
lor. Cel mai mare vânztor de igar electronic în SUA, Lorillard(Kent) vinde
deja cu mare succes produsele, dup cum o arat statisticile. Pe o pia de 2,7


1

FDA – Food and Drug Administration
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miliarde de dolari în 2014, acetia beneficiaz de prevederi legale permisive în
ceea ce privete reclamele i promovarea brandurilor proprii.
România are nevoie în primul rând de o legislaie echilibrat, neinfluenat de
productorii de tutun sau de industria farmaceutic. De asemenea cei care pot
influena industria e-cig nu trebuie s aib idei preconcepute. Comerul cu igar
electronic trebuie ajutat s-i desfoare activitatea, s aib posibilitatea s-i
promoveze business-ul.
România trebuie s fac pasul imediat spre curentul global pentru c altfel
pierderile vor fi substaniale.

4
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