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Tot de anul acesta, baza de date a Asociaþiei GS1 Romania a fost 

conectatã la Catalogul Electronic Global al GS1 - GEPIR (Global GS1 

Electronic Party Information Registry), catalog ce conþine informaþii despre 

peste 1 milion de companii din peste 100 de þãri. 

Membrii GS1 Romania beneficiazã, prin site-ul , de serviciul 

GEPIR în versiunea 3.1.

Acesta oferã celor interesaþi informaþii despre producãtorul ºi produsul 

asociat fiecãrui cod de bare (cu prefixul pentru codurile de 8 ºi 13 cifre ºi 

cu prefixul 1594, 2594, 3594, 4594, 5594 etc. pentru codurile de 14 cifre). 

De asemenea, pe baza numãrului global de locaþie (GLN) se pot afla 

coordonatele societãþii cãreia îi aparþine acesta. 

Serviciul oferã membrilor GS1 ºi posibilitatea de a afla coordonatele 

membrilor GS1 din alte þãri, pe baza GTIN-urilor sau GLN-urilor.

gepir.gs1.org
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Alocarea de serii scurte - soluþie pentru micii producãtoriAlocarea de serii scurte - soluþie pentru micii producãtori

Noi facilitãþi ale CODALOC (codaloc.gs1.ro)Noi facilitãþi ale CODALOC (codaloc.gs1.ro)

Conectare la GEPIR v.3.1 (gepir.gs1.org)Conectare la GEPIR v.3.1 (gepir.gs1.org)

Anul trecut, GS1 Romania a 

anunþat  iniþierea unui proiect 

care sã vinã în sprijinul societãþilor 

mici care au nevoie de un numãr 

redus de coduri (maximum 10 

numere de produs). 

În prezent suntem pregãtiþi sã 

anunþãm cã s-a realizat site-ul care 

sã satisfacã aceastã cerinþã. 

Astfel, printr-o procedurã 

simplificatã, fãrã dobândirea 

calitãþii de membru al asociaþiei, 

aceste categorii de societãþi pot sã 

beneficieze de maximum 10 

coduri de bare, înregistrarea 

datelor companiei, achiziþionarea 

pachetului de 10 coduri cu 

debit/credit card ºi alocarea 

acestora, toate operaþiunile exe-

cutându-se online.

Versiunea aplicaþiei cu ajutorul cãreia se pot aloca online GTIN-uri 

pentru diferite tipuri de articole comerciale, CODALOC, lansatã anul trecut, 

este apreciatã pozitiv de utilizatori pentru realizarea cererilor pentru 

codurile dorite. Serviciului CODALOC de alocare online a codurilor de bare i 

s-a adãugat anul acesta o nouã funcþionalitate, codurile de bare (fãrã add-

on, sau cu add-on de 2 sau 5 cifre) putând fi descãrcate ºi sub formã de 

imagine (BMP, JPG sau PNG), prin click direct pe cod, la dimensiunile de 80% 

ºi 100% ºi rezoluþia de 1200 dpi.

Cuvântul de ordine al zilei 

pare sã fie „nesiguranþã". În 

complot sau concurenþã, realitã-

þile politice, economice, sociale, 

medicale au strâns lanþul. Sub 

strânsoarea lor ne încearcã sen-

timentul de victimizare. Orizon-

tul se opacizeazã jur împrejur ºi 

pãºim temãtori în orice direcþie 

pentru cã din unghere întune-

cate mijeºte ameninþarea: cu-

vinte toxice, perspective sum-

bre, mediu virusat, atitudini abe-

rante, presupuneri înfricoºã-

toare ºi mai ales incertitudini, 

toate încropesc parcã o micro-

apocalipsã localã. Din fericire 

avem de partea noastrã un 

automatism - mersul înainte, o 

experienþã - aceea de a îndura, o 

trãsãturã nativã - aceea de a 

spera ºi o devenire iterativã - 

aceea de a rãzbi. Scrutam spe-

ranþa, dar ea reflectã furnicarul 

învrãjbit al lumii, ca un semn de 

trimitere înapoi cãtre noi, acolo 

unde raþiunea ºi echilibrul plã-

mãdesc soluþiile. Înfrângem 

întunecimea tunelului, urmãm 

unica cale deºi nevãzutã, aºtep-

tând clipã de clipã capãtul spre a 

þâºni pentru un timp în luminã, 

acolo unde alegerile ne sunt vi-

zibile, unde nesiguranþa cãlãuzi-

toare spre panicã, se stinge. Ne 

dorim în mod firesc liniºte, cu-

noaºtere ºi securitate. Ne dorim 

un câmp larg de opþiuni în care 

sã ne miºcãm fãrã constrângeri, 

în cunoºtinþã de cauzã, prin care 

sã ne putem controla acþiunile ºi 

viitorul. ªi pentru ca acest lucru 

sã devinã posibil avem în primul 
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sã discernem între adevãr ºi spe-
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prezent ºi perspectivã, între firesc 

ºi iraþional. ªi chiar suntem þinta 

unui bombardament de infor-

maþii, dar cine le lanseazã, cine le 

prelucreazã, cât de fundamen-

tate sunt? 

GS1 a pregãtit raspunsuri, solu-
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"Chip"-ul inteligent constituie 

inima Identificãrii prin Radiofrec-

venþã. Integrat într-un tag ataºat 

unitãþii de identificat, el poartã un 

numãr, Codul Electronic de Produs, 

care este înregistrat de un cititor 

RFID fãrã a fi necesarã vizualizarea 

directã. Codul Electronic de Produs 

(EPC) reprezintã accesul cãtre in-

formaþiile conþinute în sistemul in-

formatic. Deoarece cuprinde nu-

mãrul de identificare unic (GTIN, 
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Atenþie la codurile de bare Atenþie la codurile de bare pirat!pirat!

mai eficiente, cu un grad ridicat 

de automatizare ºi transparenþã, 

dând posibilitatea  urmãririi ºi 

localizãrii oricãrei entitãþi pe 

parcursul deplasãrii sale de-a 

lungul lanþului de distribuþie. In-

formaþiile obþinute pot fi parta-

jate cu partenerii, securizat, prin 

reþeaua EPCglobal. Dar acesta 

este doar începutul potenþialu-

lui RFID. Ne aºteptãm la o extin-

dere a utilizãrii RFID în urmãtorii 
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admirabile succese ale efortului 

sãu de a îmbunãtãþi activitatea din 

toate domeniile, siguranþa ºi infor-

marea, în viaþa noastrã începe 

sã-ºi facã loc o nouã tehnologie, 

RFID - Radio Frequency Identifica-

tion. Sistemele RFID sunt alcãtuite 

din elemente simple: un "chip" de 

computer, un cititor, un software 

corespunzãtor ºi o bazã de date. 
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GLN, SSCC al entitãþii) la care se 

adaugã un numãr serial, EPC asi-

gurã individualizarea fiecãrui ele-

ment în parte. În prezent, RFID este 

vital pentru câteva sectoare eco-

nomice. Sectorul de producþie a 

bunurilor de consum ºi cel al 

distribuþiei beneficiazã de aceastã 

tehnologie. Folosit în primul rând 

în logisticã ºi managementul de-

pozitelor, RFID asigurã procese 
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zece ani în aplicaþii uimitoare din 

cele mai diverse în domeniul 

sãnãtãþii, bancar, plãþi, servicii, 

securitate ºi multe altele, pretu-

tindeni acolo unde informaþia 

genereazã siguranþã. 

Pornind de la aceastã argu-

mentaþie în susþinerea impor-

tanþei RFID nu putem neglija nici 

atracþia de a porni aventura în 

lumea RFID fie ºi numai pentru a 

nu ajunge sã ne întrebãm mereu 

„Cum ar fi putut sã fie?", cãci im-

plicit, prin fiecare iniþiativã din 

prezent, conturãm în acelaºi 

timp un viitor ºi un trecut.
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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.

Scott Gray - 

depãºind imposibilul

Soluþiile GS1 pentru AIDC 

sunt într-o cursã fãrã sã rivalize-

ze cu altcineva dacât cu  propriul 

succes din trecut. În anii 1970 

mulþi au spus cã globalizarea 

EAN/UPC este imposibilã. Acum 

mulþi afirmã acelaºi lucru despre 

noul pas în AIDC, dar dacã primii 

30 de ani au dovedit ceva, GS1 

este pregãtitã sã depãºeascã 

imposibilul. 

2014 este data vizatã pentru 

ca toate scanerele sã fie adap-

tate pentru GS1 DataBar ºi toate 

sistemele AIDC sã proceseze 

Identificatorii de Aplicaþie GS1. 
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GS1 DataBar reprezintã o nouã capabilitate în punctul de vânzare (POS), care deja se implementeazã pe scarã largã în magazinele generale din 

America de Nord, este obiectul unor proiecte pilot în Europa ºi Asia ºi poate fi gãsit pe produsele vrac expediate în întreaga lume. GS1 DataBar permite 

marcarea produselor de mici dimensiuni sau a celor cu greutate variabilã ºi furnizeazã noi informaþii codificate în codul de bare precum greutatea, preþul, 

lotul sau data de expirare. Nu este prevãzut ca simbologia GS1 DataBar sã înlocuiascã simbologia  EAN/UPC acolo unde aceasta lucreazã eficient.
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Pe parcursul anului 2010, codurile GS1 DataBar vor fi disponibile pentru 

utilizare acolo unde existã acorduri bilaterale între partenerii comerciali. 

Atenþia se va concentra asupra produselor proaspete scanate la POS. 

Organizaþiile Naþionale GS1 vor colabora cu comunitatea de retaileri 

pentru a stabili când va putea fi folosit GS1 DataBar într-un comerþ deschis 

(pentru orice articol comercial), data putând fi situatã între 2010 ºi 2014 ºi 

vor raporta aceasta Biroului Global, vor oferi asistenþã prin instruire ºi 

suport utilizatorilor. 

Pânã în 2014, standardele GS1 DataBar, incluzând informaþiile 

suplimentare referitoare la atributele produsului (folosind Identificatorii 

de Aplicaþie a cãror semnificaþie ati aflat-o în numãrul anterior din 

prezentarea codului de bare GS1-128), vor putea fi folosite de toþi 

partenerii comerciali într-un mediu deschis. Ca un minim impus, retailerii 

vor trebui sã poatã scana GS1 DataBar ºi sã proceseze GTIN în baza de date. 

Intervalul de 4 ani acordat adopþiei pe plan global a acestui cod permite 

fiecãrei Organizaþii Naþionale GS1 sã stabileascã în mod raþional data de 

lansare a GS1 DataBar ca standard deschis ºi menþine în echilibru nevoia 

retailerilor medii-mari de a beneficia de pe urma investiþiilor în GS1 

DataBar ºi posibilitãþile retailerilor mici-mijlocii care pot solicita mai mult 

timp pentru a efectua tranziþia. 
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GS1 România îi va informa pe producãtorii de ambalaje ºi pe managerii 

de brand când anume pot face conversia la noul mod de marcare pe 

ambalaje, în funcþie de analiza privind gradul în care retailerii locali sunt 

pregãtiþi pentru trecerea la GS1 Data Bar.   

Pentru testarea compatibilitãþii scanerelor ºi aplicaþiilor software în 

vederea citirii GS1 DataBar, a fost creatã o Fiºã de test GS1 DataBar, care 

poate fi obþinutã de la GS1 Romania. Softul de generare ºi decodificare a 

simbolurilor GS1 DataBar este în lucru ºi va fi pus la dispoziþia membrilor 

GS1 din România în primul semestru al anului 2010.

Simbolurile GS1 DataBar sunt lineare (asemenea actualelor coduri 

EAN/UPC), de aceea ele vor putea fi scanate la casele de marcat cu 

minimum de investiþii într-un nou echipament de scanare. Scanerele 

realizate dupã anul 2000 au în general capacitatea de a citi GS1 DataBar, dar 

ele sunt instalate în magazine fãrã a avea activatã aceastã funcþiune. Pentru 

a fi compatibile cu GS1 DataBar, scanerele trebuie sã recunoascã corect 
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achiziþionat echipamentul pentru a activa funcþia de scanare a codului 

GS1 DataBar. 
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n Solicitãri din partea furnizorilor, retailerilor ºi consumatorilor pentru 

creºterea cantitãþii de informaþii codificate despre produse pe tot 

lanþul de distribuþie pânã la POS. 

n Creºterea cerinþei de informaþii în format citibil uman pe ambalaje 

ceea ce înseamnã cã spaþiul alocat codurilor de bare este constant 

sub presiune.

n Multitudinea solicitãrilor de aplicare a codurilor de bare pe produse 

mici sau greu de marcat (cu forme neobiºnuite: curbate, sferice) sau 

cu greutate variabilã care trec prin POS. 

n Nevoia extinderii identificãrii automate. 

n posibilitatea furnizãrii datelor de identificare automatã pe produsele 

care nu poartã în mod curent un cod de bare, de ex. produse cu 

greutate variabilã. Aceasta va oferi retailerilor ºi producãtorilor 

vizibilitate ºi acurateþe crescute asupra datelor de vânzare. 

n  dimensiunea redusã a GS1 DataBar va disponibiliza un spaþiu mai 

mare pe ambalaj pentru comunicaþia cu consumatorul. Poate 

încuraja totodatã iniþiativa de a reduce ambalajele inducând costuri 

mai scãzute cu acestea. 

n posibilitatea de a realiza trasabilitatea ºi rechemarea bunurilor prin 

capacitatea de a captura mai multe informaþii despre produse 

individuale pe tot traseul parcurs de acestea pânã la POS. În aceste 

condiþii rechemarea produselor se face mai eficient, chiar pânã în 

punctul de a bloca vânzarea unui produs la casa de marcat folosind 

informaþiile codificate. 

n acurateþe ºi vitezã crescute la POS pentru produsele proaspete prin 

eliminarea erorilor la introducerea PLU (Price Look-Up) de cãtre casier 

n reducerea pierderilor. Prin codificarea informaþiilor despre produs, 

GS1 DataBar asigurã o gestionare corectã a produsului la POS 

n control eficient al stocurilor ºi o reaprovizionare corespunzãtoare

n posibilitatea furnizãrii datelor de identificare automatã pe produsele 

care nu poartã în mod curent un cod de bare, de ex. produse cu 

greutate variabilã. Aceasta va oferi retailerilor ºi producãtorilor 

vizibilitate ºi acurateþe crescute asupra datelor de vânzare. 

n  dimensiunea redusã a GS1 DataBar va disponibiliza un spaþiu mai 

mare pe ambalaj pentru comunicaþia cu consumatorul. Poate 

încuraja totodatã iniþiativa de a reduce ambalajele inducând costuri 

mai scãzute cu acestea. 

n posibilitatea de a realiza trasabilitatea ºi rechemarea bunurilor prin 

capacitatea de a captura mai multe informaþii despre produse 

individuale pe tot traseul parcurs de acestea pânã la POS. În aceste 

condiþii rechemarea produselor se face mai eficient, chiar pânã în 

punctul de a bloca vânzarea unui produs la casa de marcat folosind 

informaþiile codificate. 

n acurateþe ºi vitezã crescute la POS pentru produsele proaspete prin 

eliminarea erorilor la introducerea PLU (Price Look-Up) de cãtre casier 

n reducerea pierderilor. Prin codificarea informaþiilor despre produs, 

GS1 DataBar asigurã o gestionare corectã a produsului la POS 

n control eficient al stocurilor ºi o reaprovizionare corespunzãtoare
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ECR Europe este un organism constituit prin asocierea industriei ºi comerþului, care a debutat în 1994 pentru a face sectorul bunurilor de consum mai 

reactiv la cererea consumatorilor ºi pentru a elimina costurile nenecesare de pe lanþul de distribuþie. Participarea la proiecte deºfãºurate pe plan 

european sau naþional este deschisã companiilor de orice mãrime ce activeazã în sectorul bunurilor de consum, care experimenteazã noi zone de 

colaborare în scopul satisfacerii consumatorilor la costuri reduse. O parte din aceste proiecte ºi rezultatele lor sunt prezentate în cele ce urmeazã în 

speranþa cã vor fi utile managerilor diferitelor companii la implementarea celor mai bune practici în strategia proprie de dezvoltare. 

ECR Europe este un organism constituit prin asocierea industriei ºi comerþului, care a debutat în 1994 pentru a face sectorul bunurilor de consum mai 

reactiv la cererea consumatorilor ºi pentru a elimina costurile nenecesare de pe lanþul de distribuþie. Participarea la proiecte deºfãºurate pe plan 

european sau naþional este deschisã companiilor de orice mãrime ce activeazã în sectorul bunurilor de consum, care experimenteazã noi zone de 

colaborare în scopul satisfacerii consumatorilor la costuri reduse. O parte din aceste proiecte ºi rezultatele lor sunt prezentate în cele ce urmeazã în 

speranþa cã vor fi utile managerilor diferitelor companii la implementarea celor mai bune practici în strategia proprie de dezvoltare. 

Dirijarea cererii (în derulare)

Industria europeanã a consumului trece printr-o 

perioadã agitatã în care încrederea consumatorilor 

înregistreazã cel mai scãzut nivel cunoscut, veniturile au 

suferit o scãdere, iar peisajul din retail prezintã mari 

modificãri, dominat de discounturi crescute. Recentele tensiuni apãrute 

între unii retaileri ºi furnizorii lor au avut efecte negative asupra ambelor 

pãrþi. Existã o alternativã: JAG (Jointly Agreed Growth), o

iniþiativã a ECR Europe,                     axatã pe colaborarea 

retaileri -                                                          producãtori pentru  

a dirija cererea ºi                                           pentru a  creºte 

viteza introducerii                                      noilor produse 

pe piaþã. 

Dirijarea cererii (în derulare) Mãsurarea ºi implementarea Disponibilitãþii Optime la Raft 

(în derulare)

Se are în vedere o metodologie de mãsurare care foloseºte 

                             datele POS. Pe baza indicelui ce reprezintã Lipsa 

                                 Din Stoc (OOS), metoda poate genera creºterea disponibi-

                                 litãþii la raft ºi satisfacþia clienþilor. Disponibilitatea la raft (OSA) 

                                depinde de aceiaºi factori care reduc OOS: 

                             reaprovi-                                   zionarea optimã 

a raftului, inventarierea                                      corectã, mana-

gementul promoþional,                                 eficienþa sistemului 

de comandare. 

Mãsurarea ºi implementarea Disponibilitãþii Optime la Raft 

(în derulare)

Reducerea Pierderilor pe lanþul de distribuþie (în derulare)

Pierderile îi afecteazã atât pe retaileri cât ºi pe consumatori 

ºi se datoreazã fraudelor intercompanii, furturilor interne, 

                                        furturilor externe ºi erorilor de proces 

                                         precum deteriorãri, distrugeri ale produ-

                                        selor/ambalajelor, erori de preþ, erori de 

                                      livrare, erori de scanare, 

schimb de date eronate, º.a. Consecinþe ca 

de exemplu lipsa din stoc (OOS) sau dispo-

nibilitatea redusã la raft a produselor, au 

impact direct asupra satisfacþiei cumpãrãtorului. Planul cadru de redu-

cere a pierderilor poate fi o strategie a companiilor care pot elimina

                                                 pierderile 

                                              ºi chiar înre-

                                           gistra profit de 

                                            ambele pãrþi. 

Reducerea Pierderilor pe lanþul de distribuþie (în derulare)                                  Transport Durabil (în derulare)

                                  A fost elaborat un plan orientativ pentru dezvoltarea unui 

                                   transport durabil. Factori precum schimbãrile de mediu, 

                                   necesitatea reducerii emisiilor de CO2, scãderea resurselor 

                                   de petrol ºi creºterea preþului acestuia, capacitatea 

                                    drumurilor devenitã insuficientã au impus eforturi pentru a se crea un transport 

                                complet sustenabil:  sã se reducã impactul transportului asupra mediului 

                         într-o manierã sustenabilã sub aspect economic ºi social. Pentru  

                                              evaluarea eficienþei                                    operaþiunilor de 

                                                 transport durabil                                             a fost stabilitã o 

                                                  listã de Indica-                                                   tori Cheie de 

                                                   Performanþã                                                      (KPI).  

                                  Transport Durabil (în derulare)

                                  

Ambalarea Sustenabilã (în derulare)

În cadrul proiectului se realizeazã un ghid pentru operatorii 

economici prin care se acoperã tematici precum: regulamente 

                                             de conformitate, principalele cerinþe 

                                               europene privind ambalajele, profilele 

                                              materialelor de ambalare, opþiunile de 

                                             recuperare a deºeurilor provenite din 

                                          ambalaje, protecþia produsului, perfor-

          manþe tehnice ºi posibilitãþile de reducere a ambalajelor. 

          Aspectele ce þin de protecþia mediului nu trebuie sã con-

          travinã funcþiunilor de bazã ale ambalajelor ºi anume 

          acelea de protecþie a produsului ºi consumatorului, 

          cerinþe de prezentare, etichetare, 

                                                    marketing, de 

                                                     transport, cost.

Ambalarea Sustenabilã (în derulare)

Managementul categoriei (1997-2000)

Prin categorie de produse se înþelege un grup de produse 

similare vândute de un retailer. Proiectul a cuprins ela-

borarea, prin colaborarea retailerilor cu furnizorii lor, a unui 

plan orientativ ce include o abordare standard a managementului 

categoriei, o metodologie, definiþii, procese de lucru, 

detalii ºi analize care permit companiei sã-ºi evalueze 

potenþialul de adopþie a acestei tehnici, ºi într-o a doua 

fazã, integrarea gestionãrii categoriei ca parte din 

                                                 operaþiunile zilnice. 

Managementul categoriei (1997-2000)

Managementul                                                     Relaþiei cu 

Consumatorul (CRM)                                             (2002-2004)

Proiectul ºi-a propus                                            ca obiective 

definirea CRM, explicarea                               relaþiei dintre 

CRM ºi managementul categoriei, crearea unui model de 

CRM care stabileºte un cadru ºi o terminologie comunã ºi realizeazã 

un ghid care descrie beneficiile CRM, cerinþele preliminare, fluxul 

procesului CRM ºi paºii                                de urmat, ca bunã practicã. 

Pentru implemen-                                           tare, echipa de lucru 

s-a axat mai întâi                                             pe activitãþi de 

training. 

Managementul                                                     Relaþiei cu 

Consumatorul (CRM)                                             (2002-2004)

Crearea de Valoare la Consumator (1998-1999)

Are în vedere: mãsurarea valorii la consumator (metodologii 

prin care retailerii ºi furnizorii pot determina cât de bine înde-

plinesc dorinþele consumatorilor ºi cum îºi pot îmbunãtãþi ser-

viciul                      în viitor); crearea valorii la 

                                     consumator sau abilita-

                                      tea de a anticipa sau 

                                     crea necesitãþi ºi dorinþe 

                                 (prin strategii precum inovaþia, informaþiile de 

încredere, comunicarea); managementul valorii la consumator 

(elaborarea unui plan pentru implementarea strategiei de 

creare a valorii la consumator). 

Crearea de Valoare la Consumator (1998-1999)

Planificare Colaborativã, Previziune ºi Reaprovizionare 

(CPFR) (2000 - 2002)

Primul obiectiv ce ºi l-a propus echipa de lucru este de a-i 

consilia pe producãtori ºi retaileri, în implementarea 

CPFR®, astfel încât modelul sã fie 

adaptat condiþiilor comerciale de  

pe piaþa europeanã.  Rezultatul a  

fost un ghid care sprijinã companiile  

în a crea CPFR® operaþional. O atenþie 

specialã a fost acordatã promoþiilor ºi extinderii conceptului 

CPFR® în rândul furnizorilor de pe lanþul de distribuþie 

amonte. Al doilea pas de acþiune a constat în colecþionarea 

unor studii de caz.  

Planificare Colaborativã, Previziune ºi Reaprovizionare 

(CPFR) (2000 - 2002)
                                     Introducerea Eficientã a                                     Produsului pe piaþã 

                                     (EPI) (1998 - 1999)

                                     

                                     

                                     

Echipa care lucreazã la                                           proiect a revizuit 

practicile curente utilizate                               la introducerea unui 

nou produs pe piaþã ºi a recomandat o înnoire a acestora prin 

                         "Introducerea Eficientã a Produsului" (EPI). O abordare fidelã EPI are potenþialul 

                                 de a crea valoare mãrcii ºi categoriei ºi economii ale costurilor dar implicã 

                                        o colaborare apropiatã între partenerii comerciali, 

                                         ceea ce nu este întotdeauna posibil. O abordare selectivã 

                                         presupune lansarea produsului dupã un plan comun 

                                         care sã aducã beneficii atât retailerilor cât ºi 

                                         producãtorilor.

                                     Introducerea Eficientã a                                     Produsului pe piaþã 

                                     (EPI) (1998 - 1999)

                                     

                                     

                                     

Promoþii Eficiente (1999 - 2000)

Cercetãrile efectuate în cadrul 

proiectului au avut drept con-

  cluzie cã promoþiile sunt dificil  

                                                  de planificat, costisitor de realizat 

                                                     ºi complicat de evaluat. Ca urmare, partenerii 

                                                     comerciali au început sã se întrebe de ce sã le

                                                     facã (obiectivele), dacã este potrivit 

                                             sã le facã (tactici) ºi ce obþin (evaluare). 

               Echipa implicatã în proiect a dezvoltat ºi testat în 

             cadrul a 4 proiecte pilot un model de proces în 8 paºi 

             care rãspunde la aceste întrebãri. 

Promoþii Eficiente (1999 - 2000)

                                          Reaprovizionarea Eficientã ºi EDI (1996 - 1999)

                                          Proiectul a avut rolul de a accelera dezvoltarea ºi utilizarea 

                                   tehnicilor de reaprovizionare eficientã ºi EDI în cadrul comer-

                            þului de bunuri de consum în Europa. Pentru realizarea sa au fost 

                                             definite procesele în care  achiziþiile sunt bazate pe cererea consuma-

                                                torului, schimbul de informaþii necesar între parteneri ºi soluþiile 

                                                 de maximizare a disponibilitãþii produsului la un nivel 

                                                 minim de stoc.                                          În privinþa EDI, s- a pus 

                                                 accent pe defi-                                              nirea unui cadru   

                                                 pentru sisteme                                             de comunicaþie auto-

                                                 mate ºi a unui set                                      de mesaje.  

                                          Reaprovizionarea Eficientã ºi EDI (1996 - 1999)

                                          

                                   Furnizori Integraþi  (1999 - 2000)

                                   

                                   

"Furnizorii Integraþi" sau reaprovizionarea în amonte este un con-

cept ce contribuie la îmbunãtãþirea lanþului de distribuþie în zona 

                      producãtorilor ºi furnizorilor de ingrediente, materii 

                            prime ºi ambalaje. Prin schimbul de informaþii, 

                                           pãrþile au posibilitatea de a analiza 

                                              costurile, cantitãþile ºi termenele de 

                                              livrare pentru a eficientiza fluxul de 

                                              produse ºi pentru a se crea relaþii colaborative între par-

                                             teneri. Scopul acestui proiect a fost acela de a promova 

                                            aplicarea conceptului "furnizori integraþi" pe lanþul de 

                                           distribuþie. 

                                   Furnizori Integraþi  (1999 - 2000)

                                   

                                   

Încãrcãturi unitare (1996 - 2000)

Misiunea proiectului este de a creºte eficienþa lanþurilor de 

distribuþie prin îmbunãtãþirea eficienþei transportului, a 

depozitãrii ºi manipulãrii mãrfurilor. Pentru a obþine o armo-

                                             nizare în domeniu, trebuie monitorizate 

                                               tehnologiile de mare cubaj ºi dublã 

                                                stivuire, iar dimensiunile paletelor 

                                              adaptate la înãlþimea vehiculului. 

           Spaþiile disponibile pe lanþul de distribuþie se vor baza pe 

          module raþional dimensionate.  De asemenea, în cadrul 

           proiectului au fost                                           descrise cele mai 

            bune practici în                                                    domeniul 

            identificãrii ºi                                                       urmãririi 

             încãrcãturilor                                                   unitare.

Încãrcãturi unitare (1996 - 2000)

Global Scorecard 

(www.globalscorecard.net)

Este un instrument de evaluare proiectat 

                                          pentru a da com-

                                            paniilor posibili-

                                              tatea de a-ºi 

                                            înþelege capabilitãþile 

                                         ECR ºi pentru a le evidenþia oportuni-

tãþile specifice de îmbunãtãþire. Cuprinde KPI globali 

care faciliteazã mãsurãri cantitative. 

Global Scorecard 

(www.globalscorecard.net)
                                            Trasabilitate (2003 - 2004)

                                            

                                            

                                            

ECR Europe a elaborat un document intitulat "Utilizând 

trasabilitatea pe lanþul de distribuþie pentru a satisface 

aºteptãrile privind siguranþa consumatorului" care 

                                    cuprinde cele mai bune practici pentru trasarea produselor 

                             pe lanþul de distribuþie ºi pentru a permite managementul 

                              eficient al crizei, pe baza unor standarde comun acceptate 

                                 precum unica identificare a produselor ºi locaþiilor, 

                                   etichetarea paletelor, mesagerie standardizatã ºi schimb 

                                    de informaþii.

                                            Trasabilitate (2003 - 2004)

                                            

                                            

                                            

Managementul Datelor de la POS (2003)

Domeniul  gestionãrii colaborative a datelor de la POS de cãtre 

retaileri ºi producãtori nu este încã suficient exploatat deºi, din 

punct de vedere tehnic,  este posibil schimbul 

                                       cu succes al datelor POS. 

                                             Ghidul ECR eviden-

                                              þiazã bune practici 

                                           care oferã o abordare 

     pragmaticã a managementului colaborativ al datelor de la POS, 

  arãtând unde sunt                                                necesare datele POS, 

 oferind studii de caz,                                               indicând modalitãþi de

 implementare.

Managementul Datelor de la POS 

Ambalaje pentru raft (SRP) (2006-2008)

O iniþiativã comunã a retailerilor, producãtorilor ºi 

furnizorilor de ambalaje prin care se recomandã o 

                                abordare unicã în ceea ce priveºte 

                                  introducerea SRP 

                                   (Shelf Ready 

                                 Packaging) în 

                             Europa, axându-se pe anumite principii 

conducãtoare,                                 cerinþe funcþionale ºi 

pe o metodo-                                            logie de evaluare 

a costurilor                                                   ºi beneficiilor. 

Ambalaje pentru raft (SRP) (2006-2008)                               Optimizarea Transportului                                          (1999 - 2000)

                              Proiectul are intenþia de                                             a stabili cele mai 

                              bune practici ºi tehnici pentru                            a se utiliza în cel mai 

                             bun mod capacitatea disponibilã pentru transport prin încãrcarea 

                     la capacitate maximã a vehiculelor în timp optim ºi limitarea curselor 

                  fãrã încãrcãturã. Optimizarea încãrcãturilor unitare, transport multi-

                               modal, tehnologia vehi-                                                  culului, EDI, 

                                 sisteme de optimizare                                                    a lanþului de 

                                  distribuþie, ajutã la                                                        atingerea 

                                  acestor obiective. 

                              Optimizarea Transportului                                          (1999 - 2000)
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Realizarea trasabilitãþiiRealizarea trasabilitãþii

Trasabilitatea se poate aplica în 

toate sectoarele industriale în care 

sunt implicaþi membri GS1, pe 

toate lanþurile de distribuþie din 

amonte pânã în aval, incluzând 

materiile prime sau ambalajele.

Se poate realiza trasabilitatea 

tuturor tipurilor de produse:

unitãþile (ex. produs individual, 

loturi, etc)

articole comerciale (ex o cutie 

conþinând unitãþi de consum)

unitãþi logistice (ex o paletã)

produse ambalate ºi vrac

bunuri de marcã, etichete per-

sonalizate, produse fãrã brand

produsele secundare, produse-

n

n

n

n

n

n

Definiþia de referinþã a trasabilitãþii poate fi consideratã: 

„Trasabilitatea este capabilitatea de a urmãri înainte deplasarea unei 

entitãþi prin anumite stadii în cadrul lanþului de distribuþie extins ºi 

trasarea înapoi a istoricului, aplicaþiei sau locaþiei pentru subiectul luat 

în consideraþie." 

Definiþia de referinþã a trasabilitãþii poate fi consideratã: 

„Trasabilitatea este capabilitatea de a urmãri înainte deplasarea unei 

entitãþi prin anumite stadii în cadrul lanþului de distribuþie extins ºi 

trasarea înapoi a istoricului, aplicaþiei sau locaþiei pentru subiectul luat 

în consideraþie." 

le reciclate, surplusul de stocuri, 

retururile, mijloacele fixe, etc.

Trasabilitatea poate implica 

parteneri comerciali sau non-co-

merciali (parteneri de trasabilita-

te), un flux fizic al produselor su-

puse trasabilitãþii ºi fluxuri de in-

formaþii al datelor de trasabilitate. 

La momentul achiziþiei, consu-

mãrii sau utilizãrii unui articol 

trasabil acesta poate sã fi trecut 

printr-o serie de transformãri. Fie-

care transformare a sa ar fi putut 

implica un numãr de alte pãrþi. 

Fiecare actor trebuie sã îndepli-

neascã diferite roluri în cadrul 

lanþului de distribuþie, dar toþi 

trebuie sã urmeze paºii de bazã 

stabiliþi pentru procesul de trasa-

bilitate, sã realizeze trasabilitatea 

Modulul de introducere date. Introducerea datelor este parolatã. Fiecare 

actor (fermã zootehnicã, avicolã, abator, procesator, distribuitor en-gros ºi 

en-detail) care subscrie la site primeste un user name ºi o parolã ºi 

rãspunde de calitatea informaþiilor depuse în baza de date. Societãþile care 

au subscris la site folosesc cheile GS1 pentru introducerea datelor: SSCC 

pentru expediþii, GTIN pentru produse, GLN pentru furnizori. Pentru 

înlãnþuirea informaþiilor de trasabilitate se folosesc date suplimentare 

despre produse precum numerele de lot ºi datele de expirare. 

Modulul de introducere date

Odatã cu intrarea României în UE, a devenit obligatorie aplicarea Regulamentul european 178/2002, privind siguranþa alimentelor (în România legea 

150/2004), care prevede obligaþia de trasabilitate la toate alimentele ºi la toþi actorii din lanþul de distribuþie, de la producãtor pânã la distribuitor. De 

aceea, în 2008 GS1 Romania a elaborat specificaþiile tehnice pentru dezvoltarea unei aplicaþii web care sã poatã permite trasarea ºi urmãrirea unei game 

largi de alimente: produse din carne roºie, pasãre, fructe, legume. Aplicaþia web pentru trasabilitatea produselor alimentare  este un 

proiect dezvoltat de Centrul de Soluþii al GS1 Romania. În prezent, aplicaþia este în teste.

"eTrasabilitate"

Odatã cu intrarea României în UE, a devenit obligatorie aplicarea Regulamentul european 178/2002, privind siguranþa alimentelor (în România legea 

150/2004), care prevede obligaþia de trasabilitate la toate alimentele ºi la toþi actorii din lanþul de distribuþie, de la producãtor pânã la distribuitor. De 

aceea, în 2008 GS1 Romania a elaborat specificaþiile tehnice pentru dezvoltarea unei aplicaþii web care sã poatã permite trasarea ºi urmãrirea unei game 

largi de alimente: produse din carne roºie, pasãre, fructe, legume. Aplicaþia web pentru trasabilitatea produselor alimentare  este un 

proiect dezvoltat de Centrul de Soluþii al GS1 Romania. În prezent, aplicaþia este în teste.

"eTrasabilitate"

Modulul de cautare este liber la accesare, astfel cã pot cauta date 

organismele de control (OPC, ANPC, ANSVSA, etc.) sau consumatorii. 

Cãutarea se face pe baza a 3 elemente ce se regãsesc în clar pe eticheta de 

produs: GTIN, data de expirare ºi numãrul de lot.  

Prin rãspunsul la cãutare, aplicaþia aduce informaþii despre produsul 

cãutat ºi actorii implicaþi în lanþul de distribuþie al acestuia dacã veriga 

anterioarã/posterioarã din lanþul de distribuþie a introdus datele sale în 

baza de date. 

Modulul de cautare

internã ºi trasabilitatea externã. 

Managementul trasabilitãþii im-

pune asocierea fluxului de infor-

maþii cu fluxul fizic al articolelor 

trasabile. 

Fiecare partener de trasabilita-

te trebuie sã aibã posibilitatea de a 

urmãri articolul trasabil înapoi 

cãtre sursa directã ºi înainte cãtre 

primitorul direct (principiul un pas 

înainte, un pas înapoi). 

Pentru a se putea realiza 

trasabilitatea unui articol se im-

pune o identificare unicã a aces-

tuia, ceea ce nu se poate realiza 

decât prin folosirea cheilor de 

identificare GS1:  GTIN sau SSCC. 

Precerinþe Faza urmãtoare 

Plan ºi organizare Partener de 
trasabilitate 

Utilizarea informaþiei

Alinierea datelor master Realizarea 
trasabilitãþii 

Cerere de trasare 

Înregistrarea datei de trasabilitate 

Partener 
de

trasabilitate

Partener 
de

trasabilitate

Partener 
de

trasabilitate

iiii ii

1. Informaþia este în 
înregistrarea de trasabilitate 

de la partenerii de trasabilitate 
anteriori sau ulteriori 

2. Informaþia este în înregistrarea de 
trasabilitate a deþinãtorului articolului 
trasabil deoarece ea a fost comunicatã 

de cãtre partenerul de trasabilitate 
anterior sau creatã intern 

Flux informaþional 

Flux fizic

3. Informaþiile sunt 
disponibile pe purtãtorul 

identificãrii articolului trasabil 
sau a bunului conþinut în el

O cerere de trasare începe atunci când oricare dintre partenerii de 

trasabilitate cautã o informaþie despre articolul trasabil. Cererea de 

trasare poate declanºa cereri de trasare ulterioare la nivelul din 

amonte sau aval al lanþului de distribuþie în scopul de a duce la bun 

sfârºit prima interogare.

Cererea de trasare poate sãri un pas pentru a contacta un partener 

de trasabilitate mai îndepãrtat aflat în amonte sau în aval pe lanþul de 

distribuþie în scopul obþinerii mai rapide a informaþiei. 

Un rãspuns poate include toate datele solicitate, o parte din acestea 

sau poate comunica lipsa informaþiilor disponibile.

Un proces de trasabilitate are ca þintã a performanþei sale, ca 

partenerii sã poatã extrage informaþii despre istoricul, utilizarea sau 

locaþia articolului din orice punct al lanþului de distribuþie. Astfel, 

procesul este compus din mai multe subprocese: planificare ºi orga-

nizare (cerinþã preliminarã), alinierea datelor master, înregistrarea 

datelor de trasabilitate, cererea de trasare ºi utilizarea informaþiei. 

O cerere de trasare începe atunci când oricare dintre partenerii de 

trasabilitate cautã o informaþie despre articolul trasabil. Cererea de 

trasare poate declanºa cereri de trasare ulterioare la nivelul din 

amonte sau aval al lanþului de distribuþie în scopul de a duce la bun 

sfârºit prima interogare.

Cererea de trasare poate sãri un pas pentru a contacta un partener 

de trasabilitate mai îndepãrtat aflat în amonte sau în aval pe lanþul de 

distribuþie în scopul obþinerii mai rapide a informaþiei. 

Un rãspuns poate include toate datele solicitate, o parte din acestea 

sau poate comunica lipsa informaþiilor disponibile.

Un proces de trasabilitate are ca þintã a performanþei sale, ca 

partenerii sã poatã extrage informaþii despre istoricul, utilizarea sau 

locaþia articolului din orice punct al lanþului de distribuþie. Astfel, 

procesul este compus din mai multe subprocese: planificare ºi orga-

nizare (cerinþã preliminarã), alinierea datelor master, înregistrarea 

datelor de trasabilitate, cererea de trasare ºi utilizarea informaþiei. 

Unde sunt datele de trasabilitate?Unde sunt datele de trasabilitate?

eTrasabilitate - "Cine? Unde? Când?eTrasabilitate - "Cine? Unde? Când?  Ce se traseazã? Ce s-a întâmplat?" Ce se traseazã? Ce s-a întâmplat?"

Tot în sprijinul realizãrii trasabilitãþii pe lanþul de distribuþie, Centrul de Solutii EAN a creat pentru membrii GS1 aplicaþia online: editorul de etichete 

logistice "LABEL 128", utilizabil direct din site-ul CS EAN, secþiunea parolatã. Aplicaþia permite crearea ºi tipãrirea etichetei logistice pentru unitãþi de 

încãrcãturã omogene sau neomogene, cu greutate fixã sau variabilã, standard sau nestandard, ce conþin mãrfuri de orice fel. În cele 4 luni de funcþionare 

a aplicaþiei au fost create peste 300,000 de etichete logistice.  

CS EAN dispune în prezent ºi de douã soluþii locale de trasabilitate: "trasabilitate vinuri" prin Romvinicol ºi staþii SABASYUS; "trasabilitate carne de 

pasãre" prin site-ul eTrasabilitate ºi staþii ABAPUI.

Tot în sprijinul realizãrii trasabilitãþii pe lanþul de distribuþie, Centrul de Solutii EAN a creat pentru membrii GS1 aplicaþia online: editorul de etichete 

logistice "LABEL 128", utilizabil direct din site-ul CS EAN, secþiunea parolatã. Aplicaþia permite crearea ºi tipãrirea etichetei logistice pentru unitãþi de 

încãrcãturã omogene sau neomogene, cu greutate fixã sau variabilã, standard sau nestandard, ce conþin mãrfuri de orice fel. În cele 4 luni de funcþionare 

a aplicaþiei au fost create peste 300,000 de etichete logistice.  

CS EAN dispune în prezent ºi de douã soluþii locale de trasabilitate: "trasabilitate vinuri" prin Romvinicol ºi staþii SABASYUS; "trasabilitate carne de 

pasãre" prin site-ul eTrasabilitate ºi staþii ABAPUI.
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