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Construirea de parteneriate  
pe baza standardelor globale GS1 
 
În afaceri, o relaţie strânsă între client şi 
furnizorul său de servicii  şi soluţiii este un 
element cheie pentru succes.  Programul 
Naţional GS1 Solution Provider ajută la 
construirea acestui tip de relaţie între 
companiile ce utilizează, într-o formă sau 
alta, standardele globale GS1 şi furnizorii 
lor de soluţii, produse şi/sau servicii.  

Prin aderarea la Programul Naţional 
gestionat de GS1 Romania destinat furni-
zorilor de soluţii, produse şi/sau servicii 
veţi avea acces la informaţii de ultimă oră, 
cunoştinţe, expertiză şi consiliere pentru 
activitatea dumneavoastră. 

Pentru a deveni membru al Programului 
Naţional GS1 Solution Provider şi pentru a 
putea avea acces la beneficiile aduse de 
această calitate, compania dumneavoastră 
trebuie să se angajeze voluntar la res-
pectarea Codului de Bune Practici pentru 
Solution Providers.  

Programul Național GS1 Solution Provider 
Conține formularul de aderare 2016 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Cui îi este destinat Programul Naţional  
GS1 Romania Solution Provider? 
 
 
 
Furnizorii de soluţii şi/sau servicii lucrează împreună cu companiile ce utilizează Standardele Globale 
GS1 în scopul de a le creşte eficienţa şi profitabilitatea. Calitatea de membru al Programului 
Naţional GS1 Solution Provider poate fi obţinută de companiile ce livrează produse, servicii şi/sau 
soluţii ce sprijină utilizarea Standardelor Globale GS1, respectiv pentru: 
 
 
 

• Coduri de bare, de orice generaţie; 

 
• Mesagerie electronică de afaceri EDI; 
 
• Sincronizare Globală a Datelor prin GDSN; 
 
• Identificare prin Radio Frecvenţă RFID prin utilizarea EPCglobal Network. 
 
 
 
 
Programul Naţional GS1 Solution Provider gestionat de Asociaţia GS1 Romania este destinat  
companiilor cu următorul profil de activitate: 
 
 
 
• Furnizori de hardware şi consumabile; 
 
• Furnizori pentru domeniile imprimare şi/sau ambalare; 
 
• Furnizori de aplicaţii; 
 
• Integratori de sisteme; 
 
• Furnizori de soluţii software şi e-Commerce; 
 
• Furnizori de servicii on-line ; 
 
• Consultanţi; 
 
• Furnizori de servicii de training.



 
 

 

 

 

 
 

Ce beneficii aduce aderarea la Programul Naţional  
GS1 Romania Solution Provider? 

 

În calitate de membru al Programului Național GS1 Romania Solution Provider veţi primi un pachet excepţional de  

beneficii ce vă vor sprijini activitatea de dezvoltare a produselor şi serviciilor dvs. şi vă vor facilita promovarea lor  

către comunitatea de afaceri şi servicii publice. Astfel, veţi putea beneficia de: 
 

Oportunităţi de afaceri 

Aveţi posibilitatea de a întâlni potenţiali clienţi prin 

participarea la conferinţe, seminarii, expoziţii şi la  

alte tipuri de evenimente organizate de GS1 Romania.  

De asemenea, puteţi face parte din proiecte pilot GS1 

Romania sau ale membrilor GS1 pentru a câştiga avantaje 

competitive şi o mai mare vizibilitate în piaţă. 
 

Oportunităţi de promovare 

Beneficiaţi de oportunităţile editoriale şi de publicitate în 

revista INFO a GS1 Romania, distribuită gratuit tuturor 

membrilor noştri. 

 
Publicarea în GS1 Solution Provider Finder 
Aveţi posibilitatea de a oferi informaţii potenţialilor clienţi 
prin înscrierea datelor despre compania, produsele, 
serviciile, soluţiile şi domeniile dvs. de expertiză în 
 
 

 

Nivele de participare la Program 
 
Programul GS1 Romania Solution Provider vă oferă 
posibilitatea de a alege unul dintre cele trei nivele de 
participare ce răspunde cel mai bine nevoilor companiei 
dumneavostră.  Toate companiile membre ale Programului 
semnează şi se angajează voluntar să respecte Codul de  
Bune Practici pentru Solution Providers.  
 

Nivelul I de participare:  
GS1 Romania PLATINUM Solution Provider 
Nivel de participare de elită la Program destinat acelor 
organizaţii ce se identifică în mod clar cu scopurile  
Asociaţiei GS1 Romania şi care sunt pregătite să aloce  
resurse pentru atingerea lor. Avantajele de care pot  
beneficia membrii PLATINUM Solution Provider sunt afișate 
comparativ în tabelul din pagina următoare. 
 
 
 

 
Ce înseamnă viitorul pentru 
Programul GS1 Romania  
Solution Provider? 

 

GS1 Solution Provider Finder, aplicaţie specializată  

în gestionarea datelor despre produse şi servicii, 

găzduită pe site-ul GS1 Global la adresa: 

http://www.gs1.org/1/spfinder/solutionprovidersearch.

html   
 

Networking 

Colaboraţi cu partenerii dumneavoastră şi cu alţi experţi  

în grupuri de lucru şi beneficiaţi de facilitarea contactului 

cu alţi experţi în diverse domenii de interes realizate de 

GS1 Romania. 
 
Influenţă 
Participaţi şi contribuiţi direct la dezvoltarea standardelor 

şi serviciilor globale GS1 pentru lanțuri de aprovizionare. 
 
Suport 
Beneficiaţi de sprijin direct şi expertiză din partea 

personalului tehnic al Asociaţiei GS1 Romania. 
 
 
 

 
 
 

Nivelul II de participare:  
GS1 Romania GOLD Solution Provider  

Acesta reprezintă un nivel pentru companiile pro-active 

ce doresc să participe şi să beneficieze din plin de 

avantajele Programului în scopul de a maximiza 

oportunităţile de afaceri şi de promovare. Beneficiile şi 

oportunităţile asociate acestui nivel de participare sunt 

afișate comparativ în tabelul din pagina următoare. 
 

Nivelul III de participare:  
GS1 Romania ALLIANCE Solution Provider  
Acest nivel este dedicate organizaţiilor ce doresc doar un 
nivel minim de participare şi au nevoie doar de facilităţi şi 
oportunităţi de bază cum sunt: accesul la informaţii şi 
oportunităţile de networking. Beneficiile şi oportunităţile 
asociate acestui nivel de participare sunt afișate 
comparativ în tabelul din pagina următoare. 
 

Programul va continua să evolueze odată cu dezvoltarea standardelor globale şi apariţia de noi tehnologii. 
În viitor vor fi disponibile şi alte oportunităţi pentru membri, cum sunt:  
 

1. Relaţionarea cu Programul Global GS1 Solution Provider; 

2. Acreditarea pentru soluţii GDSN şi RFID; 
3. Asigurarea de training la sediul dvs. în Standardele Globale GS1. 

http://www.gs1.org/1/spfinder/solutionprovidersearch.html
http://www.gs1.org/1/spfinder/solutionprovidersearch.html


 
 
 
 

Beneficii ale membrilor GS1 Solution Provider 
 

 

 Alliance 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Gold 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Platinum 
 
Includere în GS1 Solution Provider Finder     
 
 
Discount pentru reclamă în Revista INFO a GS1 Romania 

 
• 
 
 
• 

 
•   

    Inclusiv Logo 
 
•  

 
•         

 Inclusiv Logo 
 
•  

 
 
Discount pentru expunere roll-up/banner/stand la Adunarea Generală anuală  
a GS1 Romania 

 50% 
 
• 

 20% 

1/4 pagină inclusă      1 pagină inclusă 
 
•                  • 

 50%     100% 
 
Discount pentru expunere roll-up/banner/stand la alte seminarii, workshop-uri  
sau evenimente organizate de GS1 Romania  
 
Oportunitate de a fi sponsor al Adunării Generale anuale a GS1 Romania  
şi al altor evenimente 
 
Posibilitatea de publica studii de caz relevante pe website-ul GS1 Romania  
şi în revista INFO 
 
Invitaţii pentru participare la evenimente din domenii de interes 
 
Mailing-uri gratuite cu oferta dvs. comercială către toți membrii GS1 Romania  
 
Training-uri gratuite pentru personal la sediul GS1 Romania  
 
Certificat de Membru al Programului Naţional GS1 Romania Solution Provider 
 
GLN (Global Location Number) inclus  
 
 
Logo GS1 Romania Solution Provider 
 
GDSN Access Reseller 
 
Oportunitate de a planifica şi contribui la seminarii şi workshop-uri,  
în comun cu GS1 Romania 
 
Utilizare gratuită a GS1 RFID Test Lab 
 
 
Oportunitate de a include evenimente proprii relevante în programul oficial de 
evenimente GS1 Romania şi în revista INFO 
 
Training-uri pentru personal la sediul companiei dvs. 
(la tarife preferențiale) 
 
Oportunitate de participare la proiecte, implementări pilot şi evenimente  
GS1 Romania și GS1 Global (de exemplu, eCom, DataBar, Healthcare) 
 
Oportunitate de a susţine prezentări la conferinţe, seminarii, alte evenimente 
GS1 Romania 
 
EPC Manager Number inclus 
 
 
Întâlniri periodice cu conducerea GS1 Romania în scop de revizuire a aspectelor 
strategice şi de marketing  
 
Logo-ul companiei inclus în toate publicaţiile realizate de GS1 Romania  
în decursul anului de participare la Program  
 

 
• 

 10% 
 

• 
 
 
• 
 
 
• 
 

 2/an 
 
• 
 
• 
 
• 

 
 

• 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•                  

 25% 
 
• 

        Preemţiune 
 
• 
 
 
• 
 

4/an 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 

  10 teste 
 
• 

 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  

 50% 
 
•   

Inclusă 
 
• 

        Preemţiune 
 

• 
 

  12/an 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 

           20 teste 
 
• 

        Preemţiune 
 
• 
 
 
•  

        Preemţiune 
 
• 

   Inclusă 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 
 



 
 

 

  
 

Codul de Bune Practici  
pentru Solution Providers 
 
 
 
 
 
 
 

Ce este Codul de Bune 

Practici pentru Solution 
Providers? 
 
Codul de Bune Practici destinat  
companiilor membre voluntare ale 
Programului Naţional GS1 Romania  
Solution Provider stabileşte valorile 
centrale şi comportamentul aşteptat  
din partea acelor companii care, prin 
furnizarea de produse, servicii şi  
soluţii către comunitatea de  
utilizatori, îi sprijină în adoptarea 
standardelor deschise globale GS1 
şi a celor mai bune practici în  
relațiile comerciale. 
 

Codul îşi propune să încurajeze  
colaborarea în dezvoltarea relaţiilor  
comerciale şi reprezintă un angajament  
al membrilor Programului Naţional  
GS1 Romania Solution Provider  
cu privire la seriozitatea cu care  
doresc şi reuşesc să asigure valoare  
şi competenţă pentru clienţii lor. 
 
Cu toate că prezentul Cod nu poate  
produce efecte juridice, ca parte a  
politicii de administrare a Programului 
de către Asociaţia GS1 Romania  
calitatea de membru al Programului şi 
angajamentul de aderare la principiile 
şi valorile Codului sunt reconfirmate 
anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Codul de Bune Practici se bazează pe  
patru valori centrale ce decurg din  
filosofia de funcţionare a Asociaţiei  
GS1 Romania: 
 

 corectitudine;  
 onestitate şi deschidere;  
 eficienţă şi eficacitate;  
 profesionalism. 

 

De ce este necesar un  
Cod de Bune Practici? 
 
Furnizorii de produse, servicii şi soluţii  
ce au la bază sistemul deschis global de 
standarde GS1 joacă un rol important în 
diseminarea valorilor centrale urmărite 
prin activitatea GS1 Romania, precizate 
mai sus, şi contribuie la asigurarea 
scopului de a pune la dispoziţia 
membrilor asociaţiei servicii de înaltă 
calitate, eficiente, în timp util şi focalizate 
pe nevoile acestora.  Prezentul Cod 
asigură atingerea acestui scop prin 
promovarea unei înţelegeri corecte a 
standardelor globale GS1 şi a celor mai 
bune practici în relațiile comerciale. 
 
Prin prezentul Cod de Bune Practici 
destinat destinat companiilor Solution 
Provider, membre voluntare ale 
Programului Naţional GS1 Romania 
Solution Provider, Asociaţia GS1 Romania 
urmăreşte să asigure: 
 

 Crearea unor relaţii de 
parteneriat  viabile;  

 Îmbunătăţirea calităţii modurilor 
de livrare şi a serviciilor;  

 Reducerea costurilor pe lanţul 
de aprovizionare;  

 Creşterea valorii adăugate la 
aceleaşi costuri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codul este promovat şi cunoscut de 
către membrii GS1 Romania şi, din 
acest motiv, comunitatea membrilor 
GS1 Romania sprijină respectarea de 
către Solution Provideri a principiilor 
prevăzute de Cod. 
 
Ce se întâmplă cu 
potenţialele cazuri de 
nerespectare a Codului? 
 
GS1 Romania se aşteaptă ca Solution 
Providerii să înţeleagă beneficiile 
mutuale ce decurg din respectarea 
practicilor descrise în Cod şi va încerca 
să lămurească individual orice aspect 
legat de nerespectarea Codului,  
cu fiecare companie în parte. Cazurile 
de potenţială nerespectare a Codului 
trebuie aduse la cunoştinţa Asociaţiei 
GS1 Romania. 
 



 
 

Codul de Bune Practici 
pentru Solution Providers 

Asociaţia GS1 Romania îşi rezervă  

dreptul de a nominaliza persoane din  

staff-ul său pentru a realiza analiza  

încălcării prevederilor prezentului Cod. 

În situaţia în care, în urma analizei, s-a 

constatat o încălcare a prevederilor  

Codului, respectivul membru va fi  

exclus din Programul Naţional  

GS1 Romania Solution Provider. 

Termenul ‘membrii’ se referă la membrii 

ce sunt incluşi în Programul Naţional  

GS1 Romania Solution Provider, dacă nu 

se specifică altfel. 
 
 

1. Conduită profesională 
Membrii, pe parcursul derulării activităţii, 

vor respecta prestigiul GS1 Romania.  

De asemenea, vor acţiona în mod integru 

şi nu se vor angaja în activităţi ce pot 

aduce prejudicii sau denigra scopurile 

Asociaţiei GS1 Romania. 
 
 

2. Prejudicii aduse terţilor 
Membrii nu vor aduce prejudicii, în 

cunoştinţă de cauză, din nepăsare sau 

intenţionat, reputaţiei profesionale sau 

practicilor altui membru, membrilor 

Asociaţiei GS1 Romania sau altor asociaţii. 
 

3. Informaţii înşelătoare 
Membrii şi personalul propriu vor acţiona 

permenent în mod onest, astfel încât 

furnizorii sau clienţii să nu fie induşi în 

eroare. Pe parcursul derulării activităţii, 

membrii nu vor disemina, în cunoştinţă  

de cauză sau din nepăsare, informaţii  

false sau care pot induce în eroare 

(înşelătoare). Este responsabilitatea 

membrilor să se asigure că personalul 

propriu respectă prevederile  

prezentului Cod. 

 

4. Responsabilitate faţă de  
Asociaţia GS1 Romania 

Este de aşteptat ca membrii să se 

străduiască să obţină şi să aplice un grad 

înalt de competenţă în diseminarea 

obiectivelor GS1 Romania, respectiv 

promovarea adoptării standardelor 

deschise, globale GS1 şi a celor mai bune 

practici în relațiile comerciale. 

 

. 

5. Responsabilitate 
faţă de alte industrii 

Membrii vor promova beneficiile 

standardelor globale GS1, cunoscând şi 

recunoscând nevoia şi beneficiile aduse 

tuturor industriilor de implementarea de 

standarde deschise, globale faţă de 

soluţiile proprietar. 
 

6. Responsabilitate  
faţă de clienţi 

Este de aşteptat ca membrii să acţio-

neze în sensul dezvoltării şi promovării 

standardelor globale GS1. Membrii nu 

trebuie să inducă în eroare clienţii. 
 

7. Dezvăluirea de informaţii 
confidenţiale 

Membrii nu vor dezvălui informaţii 

confidenţiale şi nu vor face uz de astfel  

de date încredinţate de clienţi, furnizori,  

GS1 Romania sau alte asociaţii sub 

rezerva confidenţialităţii, în scopul de a 

obţine avantaje personale. Excepţie pot 

face doar cazurile pentru care a fost  

cerut şi obţinut, în prealabil, acordul scris 

al deţinătorului respectivelor informaţii 

confidenţiale. 

 

8. Declararea intereselor 
Este de aşteptat ca membrii să promo-

veze standardele GS1. În acest sens,  

ori de câte ori li se solicită crearea sau 

customizarea de soluţii informatice prin 

care să simbolizeze șiruri de date sub 

formă de coduri de bare (spre exemplu, 

informații de pe documente de plată 

despărțite de separatori proprietar,  

în loc de identificatori de aplicație  

GS1-128 standardizați global), membrii  

se angajează să informeze clientul sau 

potenţialul client că utilizarea soluţiilor 

proprietar implică repetarea costurilor  

și efortului de implementare cu fiecare 

partener de afaceri în parte. 

Prin această pierdere a calităţii de  

membru al Programului, compania va  

trebui să stopeze imediat orice acţiune  

de promovare, de marketing, de  

asociere sau de sugerare a asocierii de  

orice fel cu Programul şi Codul de  

Bune Practici. GS1 Romania îşi rezervă  

dreptul de a face publice companiile ce  

au fost excluse din Programul Naţional  

GS1 Romania Solution Provider.  

Dreptul de apel la decizia de excludere  

este reprezentat de posibilitatea de a  

susţine, direct sau prin împuternicit, o  

singură dată, punctul de vedere al  

membrului în cauză, în faţa Bordului 

Asociaţiei GS1 Romania, a cărui decizie  

este finală în respectivul caz. 
 
 

De asemenea, ori de câte ori li se solicită  

tipărirea de coduri de bare neautorizate  

(spre exemplu, produse românești cu  

coduri de bare având prefixul de țară 642,  

în loc de 594), membrii se angajează să 

informeze clientul sau potenţialul client  

că schema de numerotare utilizată  

nu este licențiată internațional.  

Neinformarea clientului va fi tratată ca o 

încălcare a prezentului Cod. 
 

9. Aplicarea Codului de Bune  
    Practici 
Este de aşteptat ca toţi membrii  

Programului Naţional GS1 Romania  

Solution Provider să-şi desfăşoare  

activitatea în vederea sprijinirii  

implementării prezentului Cod, iar 

pentru acest lucru toţi membrii vor fi  

sprijiniţi de către GS1 Romania.  

Utilizarea incorectă, cu nepăsare sau  

cu rea intenţie a Codului de către orice 

membru al Programului ce conduce la 

prejudicierea reputaţiei şi/sau a  

practicilor profesionale ale unui alt  

membru sau companie va fi tratată ca o 

încălcare a prezentului Cod.



 

 

 
 
 

 

Cât costă? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de participare la Program 
 
Calitatea de membru al Programului Naţional GS1 Romania Solution Provider este supusă unei taxe  

anuale de participare la Program, valabilă până la 31 decembrie a anului respectiv. Cuantumul acestei taxe 

este diferit, în funcţie de nivelul de participare dorit: 
 

Nivel de participare Taxa anuală valabilă 31.12.2016 

 

 
 

2.500 Euro 

 

 
 

5.000 Euro 

 

 
 

10.000 Euro 

 
Taxele nu includ TVA.  
 
Companiile cu capital integral românesc beneficiază de facilități la plata taxei (reducerea la jumătate a 
taxei anuale, pe baza unei cereri prealabile înscrierii în program). 
 
Contravaloarea taxei de participare la Programul Naţional GS1 Romania Solution Provider se achită în lei, la 
cursul BNR din ziua plății, prin virament în următorul cont bancar al Asociației GS1 Romania (CUI 5659755):  
RO05 BRDE 441S V599 9889 4410 deschis la BRD - Sucursala Unirea, Bucureşti. 



Formular de aderare 
la Programul Național GS1 Romania Solution Provider 2016 

 
Vă rugăm desprindeţi, completaţi şi returnaţi la GS1 Romania, Fax: + 40 21 317 8033 

 
 
Secţiunea 1: Detalii de contact ale companiei 

Nume companie:     Cod Unic de Înregistrare: 

Adresa: 

Localitate:      Judeţ: 

Cod poştal:      Ţara: 

Telefon:      Fax: 

Website: 

 
Secţiunea 2: Detalii contact reprezentant autorizat d.p.d.v. al Programului  

Titulatură: Dl., Dra., Dna., Dr., Alta (specificaţi) 

Nume:       Prenume: 

Funcție: 
 Preşedinte  Secretar           Director/Şef Departament     Nivel operațional 
 Manager  Managing director/CEO     Patron/asociat         Project Manager/Consultant 
 
Domeniu de responsabilitate: 
 Administraţie       Business analyst      Business development/Vânzări  Financiar/Contabilitate 
 Resurse umane   IT/Computing      Juridic     Logistică/Distribuţie 
 Marketing/PR      Operaţiuni      Achiziţii      Cercetare/dezvoltare 

Telefon fix:       Telefon mobil: 

Fax:       E-mail: 

 
Secţiunea 3: Detalii pentru facturare 

 Dacă este vorba despre aceeaşi persoană cu cea de mai sus, vă rugăm indicaţi aici. 

Titulatură: Dl., Dra., Dna., Dr., Alta (specificaţi) 

Nume:      Prenume: 

Funcție: 
 Preşedinte  Secretar           Director/Şef Departament     Nivel operațional 
 Manager  Managing director/CEO     Patron/asociat         Project Manager/Consultant 
 
Domeniu responsabilitate: 
 Administraţie       Business analyst      Business development/Vânzări  Financiar/Contabilitate 
 Resurse umane   IT/Computing      Juridic     Logistică/Distribuţie 
 Marketing/PR      Operaţiuni      Achiziţii      Cercetare/dezvoltare 

Telefon fix:       Telefon mobil: 

Fax:       E-mail: 

 



Secţiunea 4: Detalii companie 

Descriere produse/servicii asigurate de companie: Coduri CAEN 

 

 

 

Cifră de afaceri (pe anul anterior sau estimată, dacă firma este nou înființată):  _______________________ 
Număr angajaţi:     Număr locaţii: 

Sectoare de activitate: 
 Agricultură   Legume/fructe  Carne  Peşte 
 Construcţii 
 Industrie de apărare 
 Catering   Food    Non-food 
 Sănătate   Echipament de asistare/reabilitare  Consumabile medicale/chirurgicale 
    Echipament medical/chirurgical  Retail produse de sănătate 
    Farmaceutice 
 Producţie   Food/băuturi   Textile  Audio/video   Publicaţii/cărţi 
    Casnice   Non-food  Altele (rugăm specificaţi) ____________ 
 Producţie/distribuţie muzică 
 Administraţie publică 
 Transport 
 Vânzări retail/engros  Food/băuturi   Textile  Audio/video   Publicaţii/cărţi 
    Casnice   Non-food  Altele (rugăm specificaţi) ____________ 
 Altele (rugăm specificaţi) ________________________________________________________________ 
 
Compania dvs. este înregistrată în EPCglobal? 
 Da    Nu    Nu ştiu 
 
Doriţi mai multe informaţii despre înscrierea în EPCglobal? 
 Da    Nu 

 
Secţiunea 5: Aspecte financiare 

Vă rugăm selectaţi nivelul pentru care aplicaţi: 

 ALLIANCE   GOLD   PLATINUM 

Taxă anuală 2016:  ________________ € 

Totalizând:   ________________ LEI 

Suma se achită la cursul BNR din ziua plății și nu este purtătoare de TVA. 

Companiile cu capital integral românesc beneficiază de facilități la plata taxei (reducerea la jumătate a 
taxei anuale, pe baza unei cereri prealabile înscrierii în program). 

Contravaloarea taxei de participare la Programul Naţional GS1 Romania Solution Provider se achită în lei, la 
cursul BNR din ziua plății, prin virament în următorul cont bancar al Asociației GS1 Romania (CUI 5659755): 
RO05 BRDE 441S V599 9889 4410 deschis la BRD - Sucursala Unirea, Bucureşti. 

Semnătura și ștampila: 

 

 

 

 

 



Secţiunea 6: De unde aţi auzit despre acest Program al GS1 Romania? 

 De la un membru GS1 Romania Solution Provider   Designer ambalaj/Tipografie  
 Prin publicitatea Programului      Website GS1 Romania  
 Asociaţie/organism profesional (rugăm specificaţi): __________________________________________ 
 Căutare online (rugăm specificaţi):  _______________________________________________________ 
 Altele (rugăm specificaţi):   ______________________________________________________________ 

 
Secţiunea 7 – Informaţii ce vor fi incluse în GS1 Romania Solution Provider Finder 

Datele de mai jos vor fi incluse în secţiunea GS1 Romania Solution Provider Finder a site-ului GS1 Romania 
şi vor fi accesibile companiilor membre GS1 Romania. Prin transmiterea către Asociaţia GS1 Romania  
a acestei anexe completate, vă exprimaţi acordul publicării datelor pentru scopul precizat mai sus.  

Solution Provider în domeniul codurilor de bare 

 Producţie grafică 
 Tipărire etichete 
 Echipament printare ( Termic     Inkjet   

                                      Laser        Print&aplicare etichete   
                                      Consumabile) 

 Software 
 Echipament pentru verificare (control calitate coduri bare) 
 Altele, rugăm specificaţi: 

 Cititoare (scanere) 
 Integrare sisteme 
 Consultanţă şi instruire 

Solution Provider pentru mesagerie electronică de afaceri EDI 

 Software pentru comunicații de date (transport, rutare, 
împachetare) 

 Integrare sisteme 
 Value added networks (VANs) 
 Altele, rugăm specificaţi: 

 Software pentru translatare mesaje  
 (EDI/XML) 

 Parte terţă furnizor de servicii de  
 schimb de date 

 Consultanţă şi instruire 

Solution Provider în domeniul sincronizării globale a datelor prin GDSN 

 Data pools 
 Aplicaţii suport GDSN 
 Instrumente de pregătire date 
 PIM (Product Information Management) provider 
 Altele, rugăm specificaţi: 

 Catalog  
 Consultanţă şi instruire 

Solution Provider pentru identificare prin radio-frecvenţă RFID şi EPCglobal 

 Tag-uri 
 Cititoare 
 Antene 
 Integrare sisteme 
 Altele, rugăm specificaţi: 

 Reţele 
 Software/middleware 
 Consultanţă şi instruire 

Solution Provider pentru aplicaţii IT ce vizează lanţul de aprovizionare (dezvoltator aplicaţii ce facilitează 
procesele supply chain, respectiv planificare, inventar şi comandă) 

 Contabilitate 
 Collaborative planning, forecasting and replenishment 

(CPFR) 
 Punct de vânzare (point of sale) / utilizare 
 Control stocuri 
 Transport şidistribuţie 
 Management depozit 
 Management bunuri de inventar 
 Altele, rugăm specificaţi: 

 Enterprise Resource Planning (ERP) 
 Achiziţii 
 Trasabilitate 
 Consultanţă şi instruire  



Servicii profesionale (furnizor de consultanţă strategică şi tehnică, precum şi servicii de instruire) 

 e-Business 
 Supply chain management 
 Juridic 
 GDSN 
 Altele, rugăm specificaţi: 

 Cercetare 
 Organizare conferinţe 
 Tipărire 

Vă rugăm descrieţi organizaţia dumneavoastră în maximum 1000 de cuvinte. Aceasta va reprezenta 
informaţia iniţială despre companie, la accesul GS1 Solution Provider Finder. 
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Logo companie (opţional):_________________________________(fişier) 

Vă rugăm indicaţi detaliile de contact ale persoanei ce va apărea în GS1 Solution Provider Finder ca şi 
contact vânzări pentru compania dumneavoastră: 

Titlu (Dl., Dna., Dra., Dr, altele):  

Nume: Prenume: 

Funcție:  

Telefon direct: Telefon mobil: 

Fax: E-mail: 



Secţiunea 8 – Autorizare 

Toate datele personale sunt gestionate cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. GS1 Romania este 
înscrisă în Registrul de evidență al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal sub nr. 16672. 

  Doresc să primesc oferte, invitaţii şi alte informaţii din partea GS1 Romania. 

  Doresc să primesc oferte, invitaţii şi alte informaţii din partea terţilor, parteneri GS1 Romania. 

 Declar că informaţiile din acest formular sunt corecte şi că prin aderarea la Programul Naţional  
GS1 Romania Solution Provider a companiei ________________________________________________ 
___________________________ (nume complet companie) suntem de acord cu prevederile Codului de 
Bune Practici  destinat companiilor membre ale Programului Naţional GS1 Romania Solution Provider. 

 Înţeleg că taxa de participare se plăteşte anual, în luna ianuarie, pe baza facturii primite de la  
GS1 Romania. Renunţarea la calitatea de membru al Programului se anunţă la GS1 Romania în scris,  
până la 31 decembrie. 

  Sunt autorizat să angajez responsabilitatea de respectare a Codului de Bune Practici şi suntem de acord 
cu analiza eventualelor posibile încălcări ale prevederilor sale şi cu procedurile referitoare la gestiunea 
Codului de către GS1 Romania. 

 Confirm că am citit Codul de Bune Practici destinat companiilor membre ale Programului Naţional  
GS1 Romania Solution Provider şi că suntem de acord cu prevederile acestuia. 

 

Nume: _________________________________________________________________________________ 

 

Prenume:  ______________________________________________________________________________ 

 

Funcţie:  ________________________________________________________________________________ 

 

Semnătura și ștampila: 

 

 

 

 

 

 

Data: ___ / ___ / 2016 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GS1 Solution Provider FINDER 
Resursa online de produse, servicii şi soluţii  

 
 
 
GS1 Solution Provider FINDER vă oferă oportunitatea unică de a  
promova compania şi produsele, serviciile şi soluţiile dumneavoastră către  
o audienţă internaţională de potenţiali clienţi.  
Informaţiile din GS1 Solution Provider FINDER sunt promovate regulat către  
membrii GS1 Romania, inclusiv cei nou veniţi, care ne contactează în scopul  
obţinerii de consultanţă cu privire la produse, servicii şi soluţii existente,  
valide pentru momentul actual şi pentru viitor, performante, recomandabile,  
avantajoase şi conforme cu Standardele Globale GS1, relevante pentru  
domeniile ce au legătură cu codurile de bare, mesageria electronică de afaceri,  
sincronizarea globală a datelor şi identificarea prin radio-frecvenţă. 
De asemenea, vă recomandăm să îi informați pe furnizorii dvs. de servicii care  
pot fi interesați de acest program (de exemplu: producători de etichete,  
ambalaje, software etc.) despre oportunitatea de a deveni membri ai  
GS1 Romania Solution Provider, această calitate aducându-vă dvs. beneficii  
prin garanția că produsele și serviciile de care beneficiați din partea lor sunt  
în conformitate cu Standardele GS1. 
GS1 Solution Provider FINDER este disponibil pe site-ul GS1 Romania  
la adresa: http://www.gs1.org/1/spfinder/solutionprovidersearch.html 

 
 
 
 

 
Cum deveniţi membri 

Dacă doriţi să deveniţi membru al Programului  

Naţional  GS1 Romania Solution Provider, completaţi 

formularul de aderare şi trimiteţi-l Asociaţiei noastre, 

împreună cu dovada achitării taxelor de participare. 
Formularul poate fi descărcat şi de la adresa: 
https://www.gs1.ro/programe-sectoriale/gs1-

solution-providers/ 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare 

Pentru orice clarificări sau informaţii suplimentare,  

vă rugăm contactaţi:  

Valentin Popescu – Director Programe 
Tel.: +40 21 317 8031, +40 21 317 8032 
Fax: +40 21 317 8033 
E-mail: valentin.popescu@gs1.ro 

mailto:valentin.popescu@gs1.ro


Introduceþi cifrele
codului de bare

pentru a afla 
mai multe informaþii

Vizitaþi
m.coduridebareonline.ro

GS1 Romania - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1
Str. Mexic Nr. 13, Sector 1, 
Bucureºti, Cod 011755, România

  +40 21 317 80 31, +40 21 317 80 32
  +40 21 317 80 33
  office@gs1.ro
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