
Romania

Cu sprijinul ºi participarea ANPC Cu sprijinul ºi participarea ANPC 

PREÞUL  AFIªATPREÞUL  AFIªAT
E S T EE S T E

PREÞUL  PLÃTITPREÞUL  PLÃTIT

Parteneri Media:Parteneri Media:

Partener Organizare:Partener Organizare:

Membri ai Programului Naþional 
Codul de Bune Practici în Domeniul Scanãrii:
Membri ai Programului Naþional 
Codul de Bune Practici în Domeniul Scanãrii:

i tMEDIA  
VISION

COMUNICAT DE PRESÃCOMUNICAT DE PRESÃ

În sprijinul consumatorilor azi s-a lansat

Astãzi, la Hotel Marriott, a fost lansatã versiunea 2008 a Codului de Bune Practici în Domeniul Scanãrii.

Acesta reprezintã o colecþie de proceduri general valabile ce garanteazã consumatorilor cã  la raft este identic cu  efectiv la 
punctul de vânzare, dupã scanarea codului de produs.

Iniþiativa profesionalã naþionalã este administratã de  - Asociaþia Naþionalã de Codificare a  Articolelor în Sistem GS 1, beneficiazã de 
susþinerea Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor de aproape 2 ani ºi are deja trei membri importanþi din domeniul retail pe plan 
naþional: Praktiker Romania, METRO Cash&Carry Romania ºi SELGROS Cash&Carry.

Lansarea Codului de Bune Practici în Domeniul Scanãrii a fost organizatã de cãtre GS1 Romania în parteneriat cu Praktiker Romania.

Evenimentul a beneficiat de prezenþa conducerii Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor, a dlui. François OLIVER, Director General al 
Business Unit METRO Cash&Carry Romania ºi Moldova, a reprezentantului Parlamentului României - Comisia pentru politici economice, reformã ºi 
privatizare, dl. Bogdan Pascu, a reprezentanþilor diverselor reþele de retail din România interesate de acest Cod de Bune Practici ºi a reprezentanþilor 
mass media.

În cadrul intervenþiei sale, dl. Gheorghe Ciubotaru, Subsecretar de Stat, Vicepreºedinte al ANPC a subliniat deschiderea instituþiei pe care o conduce 
faþã de acest gen de legislaþie voluntarã, valoarea adusã de Codul De Bune Practici în Domeniul Scanãrii prin creºterea gradului de protecþie al 
consumatorilor datoratã reducerii posibilelor erori în gestiunea preþurilor în detrimentul consumatorilor ºi a apreciat colaborarea cu GS1 România 
ºi membrii aderenþi la acest Cod de-a lungul celor 2 ani ce au trecut deja de la primele discuþii asupra acestei idei.

Prima companie care a aderat la Codul de Bune Practici este Praktiker România.

„Decizia de a intra în acest Program a fost luatã repede, ea fiind un pas cât se poate de firesc pentru noi", explicã dl. Guenter Vosskaemper, director 
general Praktiker România. „Aceastã decizie este explicatã de atenþia noastrã faþã de tot ceea ce poate contribui la întãrirea încrederii de care ne 
bucurãm din partea clienþilor. Atunci când vin la noi în magazin, vrem sã le oferim o experienþã cât mai plãcutã. Aplicarea Codului de Bune Practici în 
Domeniul Scanãrii este, din acest punct de vedere, o oportunitate de a-i reasigura asupra preocupãrii noastre. Pe toatã durata proiectului, am primit un 
sprijin extraordinar din partea GS1, datoritã cãruia am parcurs foarte repede drumul de la intenþie la reuºita unei acþiuni împlinite".

Conducerea METRO Cash&Carry Romania, reprezentatã la cel mai înalt nivel de cãtre dl. François OLIVER, Directorul General, a declarat: „Suntem 
foarte încântaþi ºi încrezãtori în acest program pe care compania îl susþine ºi care deja s-a implementat la nivel de fiecare centru de distribuþie METRO 
Cash & Carry din România, fiind totdeauna atenþi la practicarea celor mai bune servicii din sectorul cash & carry. Principalul avantaj al implementarii 
acestui Cod în magazinele noastre îl reprezintã creºterea satisfacþiei clienþilor noºtri profesioniºti printr-o informare mai bunã, respectiv întãrirea 
încrederii acestora în managementul procesului de scanare a codurilor de bare ºi asigurarea cã pretul de la raft este acelaºi cu cel plãtit la casa de 
marcat."

Preºedintele Asociaþiei GS1 Romania a þinut sã menþioneze faptul cã Asociaþia deserveºte interesele producãtorilor ºi comercianþilor din România 
în domeniul dezvoltãrii ºi aplicãrii standardelor ºi soluþiilor destinate lanþurilor valorice moderne, inclusiv pentru identificarea produselor ºi cã 
Programul prin care este gestionat Codul de Bune Practici în Domeniul Scanãrii are menirea de a creºte ºi menþinere încrederea consumatorilor în 
operarea lanþurile de retail. "Asemenea coduri de bune practici sunt rodul unor eforturi conjugate industrie-piaþã, cu sprijinul extrem de important al 
mediului instituþional, în sensul gãsirii celor mai bune proceduri de perfecþionare a serviciilor oferite." a declarat Ciprian IOSEP, Preºedinte al Asociaþiei 
GS1 Romania.

Global Standard One este cea mai importantã organizaþie globalã ce dezvoltã ºi administreazã standarde pentru identificare, codificare ºi 
comunicaþii în domeniul lanþurilor de distribuþie moderne.

Pentru mai multe informaþii privind activitatea Asociaþiei GS1 Romania, vã rugãm contactaþi:

B-dul Aviatorilor nr. 50 A, parter, sector 1  Bucureºti
  +4 (021) 317 80 31 / 32
  +4 (021) 317 80 33
  office@gs1.ro
 www.gs1ro.org
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Acesta reprezintã o colecþie de proceduri general valabile ce garanteazã consumatorilor cã Preþul Afiºat la raft este identic cu Preþul Plãtit efectiv la 
punctul de vânzare, dupã scanarea codului de produs.
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