
Formular de aderare 
la Programul Național GS1 Romania Solution Provider 2017 

 
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 2017:  ________________ € 

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. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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: ___ / ___ / 2017 

 
 


