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P90 – rafturi pentru paleþi Construcþii de rafturi pe mai multe
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Compactus® Office – rafturi
mobile de birouri pentru o utilizare
optimã a spaþiului disponibil

ªos. de Centurã Chitila - Mogoºoaia nr. 3-5.
077045 Chitila, jud. Ilfov
E-mail: office@dexion.ro

www.dexion.ro, www.bruynzeel.ro

ªos. de Centurã Chitila - Mogoºoaia nr. 3-5.
077045 Chitila, jud. Ilfov
E-mail: office@dexion.ro

www.dexion.ro, www.bruynzeel.ro

Tel.: 021/436 4956, 021/436 4958Tel.: 021/436 4956, 021/436 4958

Fax: 021/436 4957; Mobil: 0729 028 751Fax: 021/436 4957; Mobil: 0729 028 751

A member of S T O R A G E & F I L I N G

CONSTRUCTOR

GS1 Romania ºi mesageria 
electronicã
GS1 Romania ºi mesageria 
electronicã

pag. 6pag. 6

Contactaþi redacþia la nr.  de tel. 021 231 47 03 sau e-mail madalina.voivod@gs1.ro pentru a rezerva spaþiu de reclamã.Contactaþi redacþia la nr.  de tel. 021 231 47 03 sau e-mail madalina.voivod@gs1.ro pentru a rezerva spaþiu de reclamã.
Compania dumneavoastrã devine vizibilã prin INFO SuplimentCompania dumneavoastrã devine vizibilã prin INFO Supliment

5
9
4
0
0
1
0
4
2
0
0
9
0

>
3

0

Timpul ne adie uºor. Fãrã 
salturi spectaculoase, fiecare 
secundã este o întâlnire cu 
v i i t o r u l , f i e c a re  a m i n t i re  
profund retrãitã, este un contact 
cu trecutul. Stãpânim cea de a 
patra dimensiune, cãci ea este în 
noi, mascatã în conturul delicat 
schimbat al chipului, în ºiragul 
de progrese, ºovãieli ºi regrete 
devenite experienþe, în spe-
ranþele ºi planurile ce ne pro-
iecteazã într-una din buclele 
viitoare ale timpului. O relaþie de 
dublã apartenenþã între om ºi 
timp din care s-ar desprinde 
matematic o identitate, iar 
filozofic, vesnicia eului uman 
prin capacitatea de abstrac-
tizare si universalizare, de a crea 
concepte si idei, de a aspira cãtre 
o lume a realitatii supreme. 
Intermediar între ce a fost ºi ce 
va fi, prezentul parcurge mereu 
calea infailibilã a contemplãrii 
active a ideilor ºi mai ales a 
generãrii noului. Centimetru cu 
centimetru, cãrãmidã cu cã-
rãmidã, templul creaþiei se 
înalþã încet, ferm, echilibrat, în 
jurul rugului neostoit al spiri-
tului uman atras de îndeplinirea 
instantanee a idealurilor, ca 
printr-un miracol. Miracolul a 
coborât uneori printre noi, ca 
produs firesc dar ºi parcã din 
dorinþa ascunsã de a pãstra 
omul în mrejele sale, dar a 
pãtruns ºi s-a fãcut vizibil în 
timp. Sclipirea sa a început cu 
mai bine de 300 de mii de ani în 
urmã odatã cu descoperirea 
focului, a adus principii ºi legi de 
conduitã prin credinþã, explozia 
rafinatã socialã ºi culturalã 
însãmânþatã de înnoirea renas-
centistã, a pãºit în epoca lumi-
natã a tehnologiei, a îmbrãcat în 
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aurã de eroi cuceritorii spaþiului 
cosmic, ne-a schimbat fundamen-
tal lumea prin Internet ºi realitatea 
virtualã înainte chiar ca noi sã fim 
pregãtiþi a înþelege. S-au adunat 
cu rãbdare ºi inteligenþã picãturi 
pentru configurarea marei casca-
de a progresului. Nenumãrate le-
gislaþii, nivele de conºtiinþã, nor-
me de conduitã morale, sociale, 
economice, politice au guvernat 
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tiple organizaþii ºi asociaþii care 
creeazã continuu un cadru global 
al conduitei în acest domeniu. O 
implicare deosebitã în elaborarea 
unor bune practici o are miºcarea 
ECR (Efficient Consumer Respon-
se), apãrutã în anii 90, a cãrei prin-
cipalã trãsãturã este introducerea 
noilor principii de management 
colaborativ de-a lungul lanþului de 
distribuþie, pentru a se putea servi 
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produselor competitive la pre-
þuri corecte. Practicile opera-
þionale nestandardizate ºi lipsa 
de colaborare între producãtori 
ºi retaileri ameninþau sã creeze 
blocaje pe lanþul de distribuþie, 
astfel cã ECR Europa ºi-a asumat 
sarcina de a duce la îndeplinire 
numeroase proiecte privind im-
plementarea bunelor practici în 
activitatea comercialã. Acþiu-
nea ECR este continuã ºi dina-
micã, adaptatã cerinþelor pieþei 
ºi chiar dacã efectele sale se 
observã în timp, ea ne introduce 
într-o lume nouã aflatã pe un 
curs ascendent al evoluþiei civi-
lizaþiei noastre. Saltul în univer-
sul creat de bunele practici ECR 
este sprijinit de iniþiativele 
naþionale ECR. ECR Romania 
fondatã de GS1 Romania ºi 
afiliatã la ECR Europa, a dez-
voltat un program de bune 
practici în domeniul scanãrii 
codurilor de bare ºi are în 
perspectivã imediatã, pânã la 
finele acestui an, realizarea ºi 
implementarea bunelor prac-
tici în trasabilitatea bunurilor de 
consum de la producãtor pânã 
la consumator. 

Ca orice alt instrument al 
progresului real, bunele practici 
în comerþ nu au putere mira-
culoasã în restructurarea mo-
mentului actual dar au capaci-
tatea sigurã de a ne transporta 
într-un viitor apropiat mai bun 
pentru toatã lumea. 

Despre proiectele ECR ºi 
rezultatele lor vom vorbi pe larg 
într-un articol dedicat, spre mai 
buna înþelegere a lor de cãtre 
toþi cei implicaþi în activitatea 
comercialã. Vã invitãm sã 
urmãriþi pentru aceasta, INFO 
Supliment Nr. 4.
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Salt în dimensiunea "bunelor practici"Salt în dimensiunea "bunelor practici"

evoluþia pe un fãgaº al „bunului 
simþ", al „bunei rânduieli", al 
„bunelor practici" în variatele as-
pecte ale vieþii. 

Rafinamentul activitãþii comer-
ciale spre exemplu se ridicã acum 
prin atitudinea pe care comer-
cianþii o au faþã de consumatori. 
Concentrarea pe buna servire a 
consumatorului a devenit preocu-
parea centralã ca instrument 
durabil de obþinere a profitabi-
litãþii. De aceasta se ocupã mul-
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clienþii mai bine, mai repede, cu 
costuri mai mici. O avansatã teh-
nologie a informaþiei, competiþia 
crescutã, structurile de afaceri 
globale, cerinþele consumatorilor 
bazate pe o mai bunã alegere, 
servicii superioare, convenabi-
litate, calitate, prospeþime, sigu-
ranþã, intensificarea comerþului 
transfrontalier de bunuri au creat 
o nouã realitate ce a necesitat 
reconsiderarea fundamentalã a 
celor mai eficiente cãi de livrare a 
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Lansarea Codului de Bune Practici în Domeniul Scanãrii  2009
15 Aprilie 2009, Hotel Marriott, Bucureºti, GS1 Romania

Lansarea Codului de Bune Practici în Domeniul Scanãrii  2009
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Iniþiativa este susþinutã de Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor ºi are deja patru membri importanþi din domeniul retail pe plan 
naþional: PRAKTIKER Romania, METRO Cash&Carry Romania, SELGROS CASH & CARRY ºi CARREFOUR Romania. 

Cristian Petrescu, 
Comisia de Industrii 
ºi Servicii a Camerei 
Deputaþilor:  
«Sloganul  Preþul 
Afiºat este Preþul 
Plãtit lansat de 
Codul de Bune 
Practici în Domeniul 
Scanãrii, reprezintã 
în fapt o obligaþie 
legalã, iar 
implementarea 
codului întãreºte ºi 
completeazã cadrul 
de respectare a 
legii».

Cristian Petrescu, 
Comisia de Industrii 
ºi Servicii a Camerei 
Deputaþilor:  

Silvia Claudia 
Mihalcea, 
Subsecretar de Stat, 
Vicepreºedinte al 
ANPC: 
«Implementarea 
Codului de Bune 
Practici în Domeniul 
Scanãrii este foarte 
utilã în zona 
marcãrii produselor 
deoarece constituie 
o garanþie pentru 
consumatori ºi 
contribuie la 
eliminarea 
concurenþei 
neloiale».

Ciprian Iosep 
Preºedinte GS1 
Romania: «În al 
doilea an al lansãrii 
Codului de Bune 
Practici în Domeniul 
Scanãrii, se poate 
discuta despre o 
maturitate a aces-
tuia. Eliminarea ero-
rilor de etichetare 
este obiectiv 
principal pentru 
creºterea încrederii 
consumatorilor în 
corespondenþa 
dintre preþul afiºat 
la raft ºi preþul plãtit 
la casa de marcat».  

Ciprian Iosep 
Preºedinte GS1 
Romania: 

Adrian Manolache, 
Secretar General al 
AMRCR (Asociaþia 
Marilor Reþele 
Comerciale din 
România): 
«Poziþionatã în 
avangarda secto-
rului de retail 
AMRCR a fost 
expusã nemulþumi-
rilor consumatorilor, 
prin urmare este 
prima care sã 
aprecieze existenþa 
ºi respectarea unui 
Cod de Bune Practici 
în Domeniul 
Scanãrii». 

Adrian Manolache, 
Secretar General al 
AMRCR (Asociaþia 
Marilor Reþele 
Comerciale din 
România): 

Dan Iordãchescu 
director de achiziþii 
ºi vânzãri food 
SELGROS 
CASH&CARRY: 
«Mesajul Preþul 
Afiºat este Preþul 
Plãtit, a fãcut întot-
deauna parte din 
politica SELGROS 
pentru obþinerea 
încrederii consuma-
torilor. Codul aduce 
o certificare oficialã 
a corectitudinii din 
magazinele 
SELGROS în ceea ce 
priveºte etichetarea 
produselor».

Dan Iordãchescu 
director de achiziþii 
ºi vânzãri food 
SELGROS 
CASH&CARRY: 

D-na Lãcrãmioara 
Laura Voinea, 
director managing 
la MEDNET 
Marketing Research 
Center: «Preþul 
ocupã locul al 
treilea în 
clasamentul 
aspectelor ce 
prezintã importanþã 
pentru cumpãrãtori, 
dupã un loc doi 
ocupat de 
asigurarea 
conformitãþii 
preþului de pe 
etichetã cu cel de la 
casa de marcat».

D-na Lãcrãmioara 
Laura Voinea, 
director managing 
la MEDNET 
Marketing Research 
Center: 

Cum alegem codul de bare 
potrivit?
Cum alegem codul de bare 
potrivit?
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GS1 Global este o organizaþie internaþionalã neutrã, non-profit care, 

de peste 30 de ani, dezvoltã ºi organizeazã sistemul global de standarde 

pentru lanþurile de distribuþie, în beneficiul companiilor ºi al 

îmbunãtãþirii vieþii oamenilor. GS1 reuneºte companii din tot lanþul de 

distribuþie - producãtori, distribuitori, detailiºti, spitale, transportatori, 

organizaþii vamale, dezvoltatori software, autoritãþi locale ºi 

internaþionale de reglementare ºi alþii. 

Aceste companii, care de fapt au interse comerciale diferite, 

conlucreazã, folosind standarde care fac lanþurile de distribuþie sã fie mai 

rapide, mai eficiente, mai puþin complexe ºi mai puþin costisitoare în 109 

þãri. Cu timpul, ele ºi-au gãsit aplicabilitatea în noi domenii precum 

sãnãtatea, transporturile ºi logistica, aeronautica, apãrarea.

Codurile de bare GS1 unice ºi globale reprezintã, cu siguranþã, cea mai 

cunoscutã ºi universal recunoscutã parte a sistemului GS1 de standarde 

care ajutã companiile sã lucreze mai eficient. Familiarele coduri de bare 

EAN/UPC ºi GS1-128 utilizate în prezent intens în întreaga lume nu 

reprezintã limita sistemului GS1 în privinþa codificãrii, acestea fiind 

completate în viitorul apropiat cu noi generaþii de coduri precum GS1 

DataBar, mai mic decât predecesorul ºi cu toate acestea cu un conþinut 

crescut de informaþie. 

Vizibilitate mãritã de-a lungul lanþului de distribuþie se poate atinge 

cu ajutorul noii tehnologii RFID (Radio Frequency Identification). Tag-

urile RFID pot conþine multe date, ce pot fi citite fãrã trecerea directã a 

unui scanner pe deasupra lor. În întreaga lume, companiile se pregãtesc 

sã beneficieze de îmbunãtãþirile revoluþionare aduse de aceastã 

tehnologie lanþurilor de distribuþie ºi consumatorilor. Standardele GS1 

EPCglobal de identificare cu ajutorul tehnologiei RFID sunt folosite la 

organizarea transporturilor, inventarelor ºi activelor fixe, previn 

contrafacerea produselor, erorile medicale, furturile. 

Standardele GS1 îmbunãtãþesc siguranþa ºi îngrijirea pacientului, au 

un rol cheie în lupta împotriva contrafacerilor, asigurã siguranþa 

alimentelor fãcând posibilã trasabilitatea la scarã globalã ºi retragerea 

de pe piaþã a produselor în cazul unor incidente. 

Cu Standardele GS1 eCom se asigurã formate standardizate pentru 

versiunile electronice ale tuturor tipurilor de documente comerciale, 

fãcând comunicarea globalã rapidã ºi uºoarã, fãrã stive de hârtii. 

Reþeaua Globalã de Sincronizare a Datelor permite partenerilor 

lanþurilor de distribuþie sã-ºi alinieze ºi sincronizeze informaþiile în mod 

continuu, îmbunãtãþind astfel eficienþa activitãþii lor ºi asigurând servicii 

mai bune consumatorilor în cadrul unor noi tipuri de parteneriate. 

GS1 GLOBALGS1 GLOBAL

GS1 Romania este singura instituþie neguvernamentalã abilitatã 

intern ºi internaþional pentru promovarea setului de standarde GS1 pe 

teritoriul naþional, administreazã ºi controleazã procesul de utilizare a 

sistemului GS1 pentru identificarea produselor ºi serviciilor ºi pentru 

comunicaþia EDI-EANCOM® (Electronic Data Interchange). Participarea 

asociaþiei GS1 Romania la activitãþile, proiectele ºi lucrãrile organizaþiei 

globale este consecventã ºi urmãreºte facilitarea integrãrii României în 

sistemul economic internaþional prin generalizarea utilizãrii codificãrii 

GS1 în Romania, modernizarea prin informatizare a gestiunii economice 

ºi a controlului calitãþii produselor în sfera producþiei ºi a comerþului, 

extinderea tehnologiei de gestiune pe bazã de "cod de bare" ºi în alte 

domenii ale vieþii economico-sociale. Cu ocazia Adunãrii Generale GS1 

din acest an, a avut loc un moment festiv de recunoaºtere a activitãþii 

desfãºurate de GS1 Romania pe parcursul a 15 ani, prilej în care dl. Miguel 

Lopera, CEO GS1 Global (foto stânga) a înmânat placheta aniversarã d-lui 

Ciprian Iosep, preºedinte GS1 Romania (foto dreapta). 

GS1 ROMANIAGS1 ROMANIA

GS1 RomaniaGS1 Romania Soluþii GS1Soluþii GS1

Dacã compania dumneavoastrã are nevoie de coduri de bare, vã întrebaþi despre potenþialul RFID, sunteþi interesat de orice soluþie sau serviciu 

posibil prin intermediul standardelor GS1, contactaþi organizaþia naþionalã GS1 Romania.

Dacã compania dumneavoastrã are nevoie de coduri de bare, vã întrebaþi despre potenþialul RFID, sunteþi interesat de orice soluþie sau serviciu 

posibil prin intermediul standardelor GS1, contactaþi organizaþia naþionalã GS1 Romania.

... Deveniþi membru GS1 Romania!

www.csean.ro

Pentru etichetarea corectã a unitãþilor dumneavoastrã de expediþie, GS1 Romania vã pune la dispoziþie 

editorul online de etichete logistice GS1-128, aplicaþie web dezvoltatã de Centrul de Soluþii EAN, ce poate fi 

accesatã la adresa  folosind numele utilizator ºi parola de membru GS1.  Aplicaþia permite crearea ºi 

tipãrirea de etichete logisitice GS1 pentru identificarea ºi urmãrirea pe întreg lanþul de distribuþie a unitãþilor de 

încãrcãtura omogene sau neomogene, cu greutate fixã sau variabilã, standard sau nestandard, ce conþin mãrfuri 

de orice fel, folosind standardul GS1-128. De asemenea, folosirea Etichetei Logistice GS1-128 permite aplicaþii 

precum: cross docking, rutarea expediþiei, recepþia automatã, asigurarea securitãþii alimentare. Eticheta 

standardizatã grupeazã informaþiile, atât în format text cât ºi sub formã de cod de bare GS1-128.

... Deveniþi membru GS1 Romania!

www.csean.ro

Doriþi sã utilizaþi generatorul on-line de etichetã logisticã GS1? Doriþi sã utilizaþi generatorul on-line de etichetã logisticã GS1? 

 

Doriþi sã alocaþi coduri globale unice produselor prin generatorul on-line de coduri CODALOC? Doriþi sã alocaþi coduri globale unice produselor prin generatorul on-line de coduri CODALOC? 

... Deveniþi membru GS1 Romania!
Pentru alocarea automatã a codurilor, utilizatorii se logheazã cu ajutorul numelui utilizator ºi a unei parole 

(date de care dispun toþi membrii activi ai GS1 Romania) la aplicaþia web CODALOC, care direcþioneazã cererile de 

alocare de numere de identificare cãtre diverse categorii de produse ºi nivele de ambalare. 

Aplicaþia permite introducerea unor date detaliate despre produse precum ºi gestionarea istoricului alocãrilor 

de coduri, cu posibilitatea de export al datelor în tabele Excel.

... Deveniþi membru GS1 Romania!

 ... Deveniþi membru GS1 Romania!
Global Electronic Party Information Register (GEPIR) este o bazã de date cuprinzãtoare utilizatã de peste 1 

milion de companii din peste 100 de þãri care permite desfãºurarea unui scenariu simplu de cerere de informaþii 

despre companie, locaþie, produse. Serviciul este facilitat de Organizaþia naþionalã GS1. Folosind GEPIR se poate 

repera o întreprindere cu ajutorul cheilor de identificare GS1: GTIN, SSCC, GLN. Se mai poate determina o 

întreprindere printr-o cãutare dupã numele acesteia ºi þara în care activeazã. În cazul în care la o cãutare se obþin 

mai multe rezultate, se precizeazã strada, codul poºtal sau localitatea.

... Deveniþi membru GS1 Romania!

Doriþi vizibilitate pentru produse ºi companie prin GEPIR? Doriþi vizibilitate pentru produse ºi companie prin GEPIR? 

 ... Deveniþi membru GS1 Romania!
Centrul de Soluþii al GS1 Romania întreþine ºi dezvoltã conectorul SINFOS-RO cu partenerul german SA2 Worldsync pentru ca membrii GS1 sã-ºi poatã 

sincroniza datele conform standardelor GDSN cu partenerii comerciali de pretutindeni.

... Deveniþi membru GS1 Romania!

TMDoriþi sincronizarea datelor despre companiile ºi produsele dvs. în reþeaua globalã GDSN ?TMDoriþi sincronizarea datelor despre companiile ºi produsele dvs. în reþeaua globalã GDSN ?

 ... Deveniþi membru GS1 Romania!
GS1 Romania, prin Centrul sãu de Soluþii, pune la dispoziþia utilizatorilor sistemului GS1 o soluþie web de trasabilitate a produselor de la producãtor la 

consumator, denumitã e-Trasabilitate.

... Deveniþi membru GS1 Romania!

Doriþi sã realizaþi trasabilitatea produselor dumneavoastrã?Doriþi sã realizaþi trasabilitatea produselor dumneavoastrã?

 

 

Doriþi utilizarea mesageriei electronice (EDI) în tranzacþiile comerciale?Doriþi utilizarea mesageriei electronice (EDI) în tranzacþiile comerciale?

... Deveniþi membru GS1 Romania!
Serviciul TECNET® furnizat de  - GS1 Romania Gold Solution Provider - asigurã demate-

rializarea documentelor comerciale prin schimbul de date intre sistemele informatice ale partenerilor 

comerciali. Partajarea informaþiei are la bazã standardele GS1-BarCodes, EANCOM, GS1 XML. În schimbul 

electronic de mesaje EDI sunt implicaþi majoritatea marilor retaileri din Romania ºi furnizorii acestora. 

COMTEC NET

... Deveniþi membru GS1 Romania!
COMTEC NET

RomaniaRomania

GOLD Solution ProviderGOLD Solution Provider

TECNET

 ® COMTEC NET

powered by

Search by Barcode (GTIN)Search by Barcode (GTIN) Search by Container Code (SSCC)Search by Container Code (SSCC)

Search by Company NameSearch by Company NameSearch by Location Number (GLN)Search by Location Number (GLN)
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Structura SSCC 

SSCC este un numãr format din 18 cifre 

- utilizatã pentru a creºte capacitatea Referinþei 

Seriale în cadrul unui SSCC. Este atribuitã de cãtre compania care 

construieºte SSCC.  Cifra de extensie este cuprinsã în intervalul 0 - 9.

 - numãrul global unic atribuit unei 

companii membrã GS1 

 - partea serialã a numãrului atribuit unul cate unul 

de cãtre compania membrã pentru a crea SSCC unic global. 

 - un numãr modulo-10 calculat în funcþie de cifrele 

anterioare pentru a asigura integritatea datelor.  

Cifra de extensie 

Prefixul de Companie GS1

Referinþã serialã

Cifra de control

Structura SSCC 

Cifra de extensie 

Prefixul de Companie GS1

Cifra de control

Referinþã serialã

SSCC - Codul mãrfurilor expediateSSCC - Codul mãrfurilor expediate

CodificareCodificare CodificareCodificare

Simbologia GS1-128Simbologia GS1-128

Iulie 2009Iulie 2009 Iulie 2009Iulie 2009

Urmãrirea ºi trasarea unitãþilor 

logistice pe lanþul de distribuþie 

este una din aplicaþiile principale 

ale sistemului GS1. În acest scop a 

fost creat un numãr standard de 

identificare a unitãþilor logistice, 

cunoscut sub numele de SSCC. 

Acest numãr este unic atribuit 

fiecãrei unitãþi logistice ºi în 

principiu, este suficient pentru 

desfãºurarea oricãrei aplicaþii 

logistice. O unitate logisticã este 

un articol de orice compoziþie 

(combinaþie de articole comercia-

le grupate într-o cutie, pe o paletã 

sau chiar într-un camion) stabilit 

pentru transport ºi/sau depozita-

re, care trebuie gestionat pe lanþul 

de distribuþie. O unitate logisticã 

poate constitui, în unele cazuri ºi o 

unitate de vânzare ºi în aceastã 

SSCC (Codul Serial al Containerului de Expediþie) este cheia GS1 folositã pentru identificarea individualã a unei unitãþi logistice, indiferent dacã 

aceasta este omogenã sau mixtã. SSCC este declarat în avizele de expediþie, în notele de livrare ºi în toate mesajele de transport.  

SSCC (Codul Serial al Containerului de Expediþie) este cheia GS1 folositã pentru identificarea individualã a unei unitãþi logistice, indiferent dacã 

aceasta este omogenã sau mixtã. SSCC este declarat în avizele de expediþie, în notele de livrare ºi în toate mesajele de transport.  

situaþie poate fi identificatã ºi cu 

SSCC ºi cu GTIN (marcare ca articol 

comercial). Spre exemplu, o paletã 

de apã îmbuteliatã care trebuie 

urmãritã pe lanþul de distribuþie 

este o unitate logisticã marcatã cu 

SSCC dar poate fi ºi vândutã/cum-

pãratã ca articol comercial marcat 

cu GTIN.

Dacã partenerii comerciali, in-

cluzând transportatorii ºi interme-

diarii, ar avea toþi posibilitatea de a 

citi SSCC, de a schimba mesaje 

eCom între ei ºi dacã ar avea acces 

la fiºiere on-line cu descrierea 

completã a unitãþii logistice la 

citirea SSCC, atunci nu ar mai fi 

nevoie de alte informaþii în afarã 

de SSCC. Dar aceste condiþii sunt 

rar întâlnite, de aceea e recunos-

cutã necesitatea specificãrii, pe 

lângã SSCC, a unor atribute supli-

mentare ale unitãþii logistice, re-

prezentate în codurile de bare 

marcate pe unitãþile logistice res-

pective. 

 

În acest fel, SSCC permite ur-

mãrirea individualã a unei unitãþi 

logistice, ceea ce faciliteazã pro-

cesul de urmãrire a comenzii ºi ex-

pediþiei precum ºi cel al recepþiei 

automate a bunurilor. Deoarece 

SSCC reprezintã un numãr unic al 

expediþiei, el poate juca rolul de 

SSCC se tipãreºte, alãturi 

de atributele codificate, pe o eti-

chetã logisticã în momentul în 

care se creazã unitatea logisticã. 

SSCC poate fi scanat atunci 

când o anumitã unitate logisticã 

este expediatã, ajunge la destina-

þie sau în orice alt punct inter-

mediar de pe lanþul de distribuþie.

SSCC se tipãreºte, alãturi 

de atributele codificate, pe o eti-

chetã logisticã în momentul în 

care se creazã unitatea logisticã. 

SSCC poate fi scanat atunci 

când o anumitã unitate logisticã 

este expediatã, ajunge la destina-

þie sau în orice alt punct inter-

mediar de pe lanþul de distribuþie.

cheie de cãutare pentru a obþine 

informaþii detaliate despre conþi-

nutul încãrcãturii. SSCC marcat pe 

o unitate logisticã ºi menþionat în 

mesajele e-com (Notificarea 

Livrãrii sau Avizul de Expediþie) 

creazã legãtura între conþinutului 

unitãþii logistice marcatã cu acel 

SSCC ºi documentele electronice, 

înaintea efectuãrii recepþiei fizice, 

pentru a accelera procesele de 

primire ºi separare a mãrfurilor. 

Combinat cu standardele GS1 

pentru mesagerie electronicã, 

acest "numãr de înmatriculare" 

faciliteazã trasarea simplã a bunu-

rilor de la nivel de cutie pânã la 

acela de încãrcãturã a unui trailer, 

permite aflarea detaliilor unei în-

cãrcãturi complexe, asigurã acura-

teþe, vitezã ºi eficienþã afacerii.

Combinat cu standardele GS1 

, 

, 

permite aflare

, 

pentru mesagerie electronicã

acest "numãr de înmatriculare" 

faciliteazã trasarea simplã a bunu-

rilor de la nivel de cutie pânã la 

acela de încãrcãturã a unui trailer

a detaliilor unei în-

cãrcãturi complexe asigurã acura-

teþe, vitezã ºi eficienþã afacerii.

n

n

n

n

n

n

O încãrcãturã de expediat este asamblatã ºi i se atribuie un SSCC 

SSCC este tipãrit pe o etichetã ºi aceasta este ataºatã încãrcãturii  

SSCC poate fi scanat acum în orice punct pentru a vedea poziþia 

încãrcãturii pe traseul de livrare. 

Detaliile încãrcãturii sunt transmise electronic beneficiarului cu 

SSCC ca identificator în Avizul de Expediþie sau Nota de Livrare 

electronice.

SSCC constituie, în mesaj, legãtura cu întregul inventar al încãrcãturii  

Recepþionerul scaneazã SSCC la sosire ºi comparã expediþia cu nota 

electronicã de livrare. 

SSCC este de asemenea utilizat la identificarea internã a paletelor sau 

unitãþilor când marfa este sortatã sau deplasatã în interiorul 

depozitului. Dacã o unitate logisticã cu un SSCC trece printr-un centru de 

expediþie unde este dezasamblatã ºi reambalatã, atunci este nevoie de 

un nou SSCC atribuit noii unitãþi logistice.

SSCC într-un proces specific B2B  SSCC într-un proces specific B2B  

Producãtor - 
        Expeditor
Producãtor - 
        Expeditor

Centru de distribuþie - 

                        Cross docking

Centru de distribuþie - 

                        Cross docking

Depozit retailerDepozit retailer
SSCC este reprezentat printr-un cod de bare prin simbologia GS1-128, 

dar poate fi codificat ºi utilizând un tag EPC.

SSCC este reprezentat printr-un cod de bare prin simbologia GS1-128, 

dar poate fi codificat ºi utilizând un tag EPC.

SSCC în Cross DockingSSCC în Cross Docking

EDI (Aviz expediþie cu SSCC)EDI (Aviz expediþie cu SSCC)

N1 N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N18

Cifra de
extensie

Prefixul de 
companie GS1   >

Referinþã
<         serialã

Cifrã de
control

Codurile de bare GS1-128 pot concatena cheile GS1 ºi atributele 

suplimentare folosind Indicatorii de Aplicaþie GS1 (AI). 

Dacã trebuie tipãrite date suplimentare ºi unitatea comercialã este deja 

marcatã cu un GTIN codificat în simbologia EAN-13, ITF-14, sau GS1-128 cu 

identificatorul de aplicaþie (01),

Spre exemplu, 

simbologia GS1-128 cu AI (01) poate fi folositã pentru a codifica un GTIN-13 

sau GTIN-14 care identificã un articol comercial dacã condiþiile de tipãrire 

permit aceasta. 

Codul GS1-128 are lungimea în funcþie de numãrul de caractere 

codificate (nu mai mult însã de 48 caractere,  de tipul caracterelor codificate 

ºi de dimensiunea X. Simbolul este proiectat sã fie citit bidirectional de 

scanere fixe sau mobile. Pornind de la dimensiunea sa nominalã 

(dimensiunea X:1 mm), simbolul GS1-128 poate fi tipãrit cu un factor de 

mãrire de la 25% la 100%, recomandabil însã în distribuþia generalã este cel 

de 50%. 

 existã douã posibilitãþi de rezolvare a 

problemei: fie aplicarea unei etichete cu informaþia suplimentarã în 

simbologia GS1-128 suplimentar simbolului marcat anterior, într-o aliniere 

pe orizontalã, fie aplicarea unei etichete care include GTIN-ul ºi datele 

suplimentare într-o concatenare GS1-128 ºi care acoperã simbolul 

existent. 

Codurile de bare GS1-128 pot concatena cheile GS1 ºi atributele 

suplimentare folosind Indicatorii de Aplicaþie GS1 (AI). 

Dacã trebuie tipãrite date suplimentare ºi unitatea comercialã este deja 

marcatã cu un GTIN codificat în simbologia EAN-13, ITF-14, sau GS1-128 cu 

identificatorul de aplicaþie (01),

GS1-128 este o simbologie extrem de flexibilã, deoarece permite 

reprezentarea unor date cu lungimi variabile ºi face posibilã codificarea 

unor informaþii diferite în acelaºi simbol de cod de bare prin 

concatenare. Spre deosebire de simbologia EAN/UPC (codurile EAN 8, 

EAN 13, ITF 14) prin care se codificã numai numerele de identificare, 

simbologia GS1-128 se foloseºte pentru a codifica ºi alte date 

suplimentare. 

GS1-128 este o simbologie extrem de flexibilã, deoarece permite 

reprezentarea unor date cu lungimi variabile ºi face posibilã codificarea 

unor informaþii diferite în acelaºi simbol de cod de bare prin 

concatenare. Spre deosebire de simbologia EAN/UPC (codurile EAN 8, 

EAN 13, ITF 14) prin care se codificã numai numerele de identificare, 

simbologia GS1-128 se foloseºte pentru a codifica ºi alte date 

suplimentare. 

Identificatorii de Aplicaþie GS1 

au fost definiþi cu scopul de realiza 

conexiunea dintre obiectele fizice 

(sau cele logice) ºi informaþiile sau 

mesajele de afaceri care se referã 

la acestea. 

Existã în 

prezent aproximativ 100 de 

Identificatori de Aplicaþie: 

Un Identificator de 

Aplicaþie este un prefix de 2,3 sau 

4 caractere, aflat la începutul 

fiecãrui ºir de elemente (ºir de 

date), care identificã unic înþelesul 

ºi formatul câmpului de date care 

îl urmeazã. De exemplu pentru 

SSCC, Identificatorul de Aplicaþie 

este (00), iar pentru GTIN este (01). 

Câmpul de date ce urmeazã unui 

identificator de aplicaþie poate 

cuprinde pânã la 30 caractere 

alfabetice sau/ºi numerice. 

În textele de sub codurile de 

bare, prefixele AI-urilor apar în 

p a r a n t e z e  ( d e  e x .  G T I N :  

(01)10614141000019). 

ºapte dintre AI sunt folosiþi 

pentru cheile GS1 (GTIN, GLN, 

SSCC, GRAI, GIAI, GDTI, GSRN); 

45 AI sunt folosiþi pentru 

atribute ale articolului comercial 

( d e  e xe m p l u  n u m ã r ã t o a re  

variabilã, greutate netã, numãr de 

lot, datã de expirare, etc); 

n

n

Identificatorii de Aplicaþie GS1 

definiþi cu scopul de realiza 

conexiunea dintre obiectele fizice 

(sau cele logice) ºi informaþiile sau 

mesajele de afaceri care se referã 

Existã în 

prezent aproximativ 100 de 

Identificatori de Aplicaþie

au fost 

la acestea. 

: 

Simbologia GS1-128 nu se utilizeazã pentru codificarea articolelor 

ce trec pe la casele de marcat în punctele de vânzare. 

Simbologia GS1-128 nu se utilizeazã pentru codificarea articolelor 

ce trec pe la casele de marcat în punctele de vânzare. 

Identificatorii de aplicaþie (AI) Identificatorii de aplicaþie (AI) 

n

n

n

28 AI sunt folosiþi pentru 

atribute ale unitãþilor logistice 

(precum numãrul articolelor co-

merciale conþinute, greutatea 

brutã, volumul brut, codul de 

rutare); 

1 AI se foloseºte pentru a 

defini atributul locaþiei fizice ºi 

poartã denumirea de extensie 

GLN; 

restul se folosesc în scopuri 

speciale (identificarea expediþiei, 

identificarea transportului, cupo-

nare, confirmarea rambursãrii, 

identificare electronicã serialã la 

telefoanele mobile, utilizare inter-

nã, documente de platã, articole 

specifice clientului). 

Datele despre atributele unui 

articol trebuie asociate cu numã-

rul de identificare al articolului 

comercial sau unitãþii logistice. 

Utilizarea unor identificatori de 

aplicaþie AI antreneazã pentru 

precizãri mai intotdeauna inden-

tificatori cu valoare semanticã 

complementarã. 

 Intervin de asemenea 

"construcþii" speciale în capete.

Existã reguli foarte precise de 

asociere a doi sau mai mulþi 

identificatori relativ la acelaºi 

articol.

Existã reguli foarte precise de 

asociere a doi sau mai mulþi 

identificatori rela v la acelaºi 

articol

ti

.

Cod de bare GS1-128 Cod de bare GS1-128 

(01) 05941234567899(15) 091224(10) LV111

AI GTIN AI Data limitã 
de consum

AI Nr. lot
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GS1 Romania 

Cum devii membru GS1?Cum devii membru GS1?
Procedura începe cu depu-

nerea la sediul asociaþiei a unui 
dosar cu urmãtoarele docu-
mente: 
n buletinul de înscriere; 
n dovada plãþii taxei de în-

scriere ºi a cotizaþiei pe anul 
2008 (cuantumul acestor 
taxe se stabileºte anual de 
cãtre Adunarea Generalã a 

organizaþiei); 
n certificatul de înregistrare 

fiscalã la Registrul Comer-
þului; 

n actul constitutiv al societãþii 
(sau statutul ºi contractul de 
societate, precum ºi dacã 

sunt menþiuni cu privire la 
numele firmei, schimbare 
adresã, completare a obiec-
tului de activitate); 

n lista produse ptr. codificare; 
n mostrele etichetelor/amba-

lajelor aferente pentru sta-
bilirea poziþionãrii ºi a di-
mensiunilor codurilor; 

n scurtã prezentare comer-
cialã a societãþii;

n ultimul bilanþ contabil de-
pus la DGFPCFS (pentru sta-
bilirea taxei de înscriere). 

Intrã pe  / Des-
pre GS1 / Cum deveniþi membri.

www.gs1.rowww.gs1.ro
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Modalitãþi de mesagerie electronicã utilizate 

n WEB EDI

n DIRECT EDI 

 - Pentru aceastã variantã compania nu necesitã 

dispozitive hardware sau software sofisticate fãcând disponibile cele 

mai noi tehnologii la costuri minime. Este suficient doar un calculator 

conectat la Internet ºi mesajele se pot vizualiza ºi descãrca direct de pe 

site-ul . Un furnizor român acceseazã interfaþa 

TECNET ºi completeazã mesajul în format web. Mesajul este convertit 

de translatorul serviciului TECNET în format EDI, rutat cãtre eXite ºi apoi 

prin furnizorul de servicii EDI la care este abonat retailerul, ajunge în 

sistemul informatic al acestuia. Un retailer transmite un mesaj în format 

EDI prin provider-ul sãu de servicii, mesaj care este rutat cãtre e-Xite de 

unde este preluat de TECNET, convertit în format web ºi pus la dispoziþia 

furnizorului. 

- Este o modalitate care impune existenþa unor staþii 

EDI la utilizatori. Avantajul acestei variante este o independenþã 

crescutã a companiei dar ºi posibilitatea integrãrii mesajelor EDI în 

sistemul de gestiune al companiei, proces facilitat de convertirea 

mesajului din format EDI în formatul specific ERP-ului utilizatorului. 

https://www.tecnet.ro

Modalitãþi de mesagerie electronicã utilizate 

WEB EDI

DIRECT EDI 

https://www.tecnet.ro
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Transmiterea informaþiei des-

pre un articol este un pas foarte 

important în relaþia dintre fur-

nizor, client ºi alþi intermediari. 

Aceastã informaþie este folositã 

într-o gamã largã de procese 

desfãºurate pe lanþul de distri-

buþie. Cele mai multe dintre 

procese nu pot fi efectuate dacã 

lipsesc informaþiile adecvate 

despre articol. De aceea, în afarã 

de fluxul de produse, existã un flux 

al informaþiilor necesar între 

partenerii comerciali. 

De aceea, în afarã 

de fluxul de produse, existã un flux 

al informaþiilor necesar între 

partenerii comerciali. 

În încercarea de a asigura un 

cadru adecvat pentru schimbul de 

date comerciale, partenerii comer-

ciali adoptã standarde de mesa-

gerie, astfel încât datele sã poatã fi 

înþelese de toþi cei care utilizeazã 

acelaºi standard ºi aceleaºi reguli 

de construcþie a mesajelor. ªtim 

din numãrul anterior al Suplimen-

tului INFO cã EDI (Electronic Data 

Interchange) reprezintã o moda-

litate standardizatã de schimb de 

mesaje între douã sisteme infor-

matice. Pentru a schimba mesaje 

În încercarea de a asigura un 

cadru adecvat pentru schimbul de 

date comerciale, partenerii comer-

ciali adoptã standarde de mesa-

gerie, astfel încât datele sã poatã fi 

înþelese de toþi cei care utilizeazã 

acelaºi standard ºi aceleaºi reguli 

de construcþie a mesajelor. 

EDI orice parte implicatã trebuie 

sã fie identificate cu un GLN 

(Numãr Global de Locaþie) unic, iar 

fiecare articol cu un GTIN (Numãr 

Global de Articol Comercial) unic. 

Aceste numere de identificare 

sunt alocate în sistem unic global 

de cãtre organizaþia naþionalã 

GS1. EDI are la bazã standardul 

EANCOM dezvoltat ºi gestionat de 

GS1, un subset al standardului 

UN/EDIFACT, standard care asigurã 

structura ºi regulile de construire a 

mesajelor schimbate în cadrul 

tranzacþiilor comerciale. Un alt 

standard utilizat în mesageria 

electronicã este GS1 XML, o suitã 

modularã de specificaþii, ce permi-

te companiilor procese de afaceri 

standard pe baza schimburilor de 

mesaje de afaceri standardizate.

În colaborare cu membrii sãi, 

GS1 Romania este activ implicatã 

în cercetarea, dezvoltarea ºi 

administrarea în cel mai eficient 

mod a standardelor pentru a 

îndeplini cerinþele inovatoare ale 

comunitãþii. 

COMTEC NET - primul furnizor de servicii de comunicaþie electronicã 

e-business din România ºi membru fondator al GS1 Romania

Mesajele electronice schimbate în România sunt: 

Serviciul TECNET asigura conectivitate EDI pentru majoritatea 

marilor retaileri din România METRO, SELGROS, REAL, BILLA, PRAKTIKER, 

BAUMAX, PENNY MARKET, etc ºi pentru furnizorii lor, însumând cca. 300 

de utilizatori. 

Serviciul TECNET® (True Electronic Commerce NETwork) pentru 

comunicaþii electronice comerciale EDI în România, furnizat de COMTEC 

NET, utilizeazã standardele GS1 Barcodes ºi eCom. Serviciul asigurã 

dematerializarea documentelor fiscale ºi non-fiscale, transportul, 

stocarea ºi convertirea mesajelor din format intrare/ieºire în format EDI, 

pânã la integrarea lor în soluþia de gestiune folositã de compania 

utilizatoare. Tecnet este o aplicaþie care permite accesul la EDI printr-o 

singurã interfaþã a tuturor partenerilor înregistraþi. Conceptul de 

funcþionare a serviciului TECNET este acela de Clearing-House, adicã 

asigurarea facilitãþilor EDI pentru toate documentele tranzacþionate cu 

un partener, indiferent de posibilitatea acestuia de a comunica (mail, ftp, 

https, AS2).

TECNET® este extensia în România a reþelei internaþionale eXite, 

furnizor cheie de servicii de comunicaþie B2B din centrul ºi estul Europei. 

Aplicaþia gestioneazã atât conþinutul cât ºi prezentarea mesajelor EDI 

tranzacþionate, cu ºi pentru partenerii din România care utilizeazã 

documente dematerializate în format electronic standardizat.Sistemul 

eXite rãspunde cerinþelor actuale de criptografiere AS.1 ºi AS.2, þine cont 

de capabilitãþile clienþilor ºi introduce noi posibilitãþi de comunicaþie 

folosind protocoalele moderne ale comunicaþiei prin Internet. 

ORDERS 

(Comanda), ORDRSP (Negocierea comenzii), DESADV (Aviz de 

expediþie), RECADV (Nota de recepþie), INVOIC (Factura), SLSRPT (Raport 

de vânzãri) / INVRPT (Raport de stoc), IFCSUM (Sumar Expediere ºi 

Asamblare) ºi APERAK (Înºtiinþare de Eroare).

COMTEC NET - primul furnizor de servicii de comunicaþie electronicã 

e-business din România ºi membru fondator al GS1 Romania

Mesajele electronice schimbate în România sunt: 

Serviciul TECNET asigura conectivitate EDI pentru majoritatea 

marilor retaileri din România METRO, SELGROS, REAL, BILLA, PRAKTIKER, 

BAUMAX, PENNY MARKET, etc ºi pentru furnizorii lor, însumând cca. 300 

de utilizatori. 

GS1 Romania asigura suport si asistenþã companiilor ce doresc sã utilizeze mesagerie electronicã standardizatã în derularea activitãþii de zi de zi. 

Cu EDI se pot genera mesaje client în orice punct al ciclului comercial, oferindu-se o acoperire completã a comunicaþiilor între furnizor ºi distribuitor, ºi în 

acest fel se asigurã instrumentele necesare pentru automatizarea proceselor economice. 

GS1 Romania asigura suport si asistenþã companiilor ce doresc sã utilizeze mesagerie electronicã standardizatã în derularea activitãþii de zi de zi. 

Cu EDI se pot genera mesaje client în orice punct al ciclului comercial, oferindu-se o acoperire completã a comunicaþiilor între furnizor ºi distribuitor, ºi în 

acest fel se asigurã instrumentele necesare pentru automatizarea proceselor economice. 

Staþie EDIStaþie EDI
Staþie EDIStaþie EDI

Staþie EDIStaþie EDI Posturi InternetPosturi Internet

eXiteeXite
TECNETTECNET

Serviciu online

WEB/EDI

Serviciu online

WEB/EDI

Pagini HTMLPagini HTML

AS2AS2

Flux EDIFlux EDI

Flux EDIFlux EDI

Flux EDIFlux EDI
Flux EDIFlux EDI

X400, AS2X400, AS2

X400, AS2X400, AS2

Furnizor servicii EDIFurnizor servicii EDI

Furnizor servicii EDIFurnizor servicii EDI

Proces automat:

• traducere

• integrare

Proces automat:

• traducere

• integrare

Numerotarea articolelor ºi reprezentarea fizicã prin codurile de bare 

sunt douã operaþii diferite. Este ceva obiºnuit ca acestea sã fie efectuate 

de diferite companii, în locuri diferite. Proprietarul numelui de marcã  

atribuie în general numãrul de identificare a articolului ºi producãtorul 

îl aplicã pe ambalaj printr-un simbol de cod de bare. Este de asemenea 

posibil sã se numeroteze un articol fãrã a-i aplica un cod de bare 

datoritã de exemplu dimensiunii foarte mici a articolului, iar acesta este 

utilizat numai în mesajele eCom, nu ºi pentru scanare.

Numerotarea articolelor ºi reprezentarea fizicã prin codurile de bare 

sunt douã operaþii diferite. Este ceva obiºnuit ca acestea sã fie efectuate 

de diferite companii, în locuri diferite. Proprietarul numelui de marcã  

atribuie în general numãrul de identificare a articolului ºi producãtorul 

îl aplicã pe ambalaj printr-un simbol de cod de bare. Este de asemenea 

posibil sã se numeroteze un articol fãrã a-i aplica un cod de bare 

datoritã de exemplu dimensiunii foarte mici a articolului, iar acesta este 

utilizat numai în mesajele eCom, nu ºi pentru scanare.

Cum alegem codul de bare potrivit?Cum alegem codul de bare potrivit?
În alegerea simbologiei de cod de bare, utilizatorii ar trebui sã þinã cont 

de unele consideraþii:

 pe articol pentru codul de bare.

 numai GTIN sau GTIN ºi informaþii 

suplimentare (atribute).

 în care simbolul de cod de bare va fi scanat: punct 

de vânzare în magazin sau distribuþie generalã.

Vã invitãm sã urmãriþi schema logicã a alegerii codului de bare dupã 

criteriile menþionate mai sus.

n Spaþiu disponibil

n Tipul de informaþii codificate:

n Mediul operaþional

n Spaþiu disponibil pe articol pentru codul de bare.

Tipul de informaþii codificate:

Mediul operaþional

 

Unitate de Unitate de 
vânzarevânzare?? 

DaDa Articol de Articol de  
foarte foarte mici mici 

dimensiuni?dimensiuni? 

DaDa 
GTIN 8GTIN 8 EANEAN--88  

GTIN 13GTIN 13 EANEAN--1313  

În prezent sistemele de scanare din punctele de vânzare nu pot procesa date 
suplimentare. GSMP (Global Standard Management Process) lucreazã la o soluþie globalã
de standardizare în acest domeniu – GS1 DataBar. 

NuNu 

Distribuþie Distribuþie 
GeneralãGeneralã 

DaDa 

NuNu 

Cod tipãrit Cod tipãrit  
direct pe direct pe  

carton carton  
ondulatondulat 

Sunt Sunt  
necesare necesare  

date date 
suplimentaresuplimentare 

DaDa DaDa 
GTIN 1GTIN 13, 143, 14//  
Cheile GS1 + Cheile GS1 + 

Identificatorii de Identificatorii de 
AplicaþieAplicaþie  

ITFITF--1414  
GS1GS1--128128  

NuNu 
GTIN 13, 14GTIN 13, 14  ITFITF--1414  

NuNu 

Sunt Sunt   
necesare necesare   

date date 
suplimentaresuplimentare  

DaDa 
GTIN 13, 14GTIN 13, 14//  
Cheile GS1 + Cheile GS1 + 

Identificatorii de Identificatorii de 
AplicaþieAplicaþie  

EANEAN--1133  
ITFITF--1414  

GS1GS1--128128  

NuNu 
GTIN 13, 14GTIN 13, 14//  
Cheile GS1 + Cheile GS1 + 

Identificatorii de Identificatorii de 
AplicaþieAplicaþie  

EANEAN--1313  
ITFITF--1414  

GS1GS1--128128  

NuNu 

Articole diArticole din n 
domeniul domeniul 
sãnãtãþiisãnãtãþii  

Articol de Articol de   
foarte mici foarte mici 

dimensiuni?dimensiuni?  

DaDa Cheile GS1 + Cheile GS1 + 
Identificatorii de Identificatorii de 

AplicaþieAplicaþie  

DaDa GS1 GS1 
DataMatrixDataMatrix  

NuNu Cheile GS1 + Cheile GS1 + 
Identificatorii de Identificatorii de 

AplicaþieAplicaþie  

GS1GS1--128128  
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