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tãþii de afaceri, populat de producãtori, 

distribuitori, retaileri, transportatori, 

toþi vorbitori ai unei singure limbi - 

limbajul direct, neechivoc ºi corect al 

codificãrii, îmbogãþit cu particularitãþi 

naþionale. În acest limbaj al codurilor, 

„cuvintele" româneºti au o rãdãcinã 

comunã: „594". Orice „neologism" 

reprezintã o încãlcare ilegalã a 

teritoriului românesc în spaþiul GS1 ºi 

tãþii de afaceri, populat de producãtori, 

distribuitori, retaileri, transportatori, 
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Spaþiul, fizic sau temporal, spaþiul 

real sau virtual, spaþiul comun sau 

personal, spaþiul politic sau economic, 

sunt numai câteva dintre ipostazele 

care definesc dimensiunile vizibile sau 

abstracte ale diferitelor graniþe. Ele 

rãmân sub o formã sau alta percep-

tibile, în ciuda expansiunii ideatice, 

migraþiei indivizilor, revãrsãrii cultu-

rale sau unificãrilor geopolitice sau 

religioase. Rãmân pentru a 

proteja fiece individualitate, 

pentru a diviniza unicitatea sau 

pentru a celebra creativitatea. 

În oglinda globalizãrii se re-

flectã distinct razele specifi-

cului naþional, ca într-o des-

frunzire succesivã pânã la 

miezul de simþiri ºi credinþe. La 

scarã mai redusã se poate 

defini spaþiul global GS1. S-ar 

mai putea numi Uniunea Inter-

naþionalã a Codurilor de Identificare, 

sau Federaþia Globalã a Comunicaþiilor 

Comerciale Electronice sau Statele 

Unite ale Informaþiilor Comerciale 

Sincronizate, sau Regatul Unit al 

Cooperãrii Oamenilor de Afaceri în 

Slujba Consumatorului ºi aºa mai 

departe. Dar toate au primit un singur 

nume umbrelã, simplu ºi cuprinzãtor - 

GS1 (Global  Standard One). Este 

spaþiul de etnie modernã al comuni-

Spaþiul, fizic sau temporal, spaþiul 

real sau virtual, spaþiul comun sau 

personal, spaþiul politic sau economic, 

sunt numai câteva dintre ipostazele 

care definesc dimensiunile vizibile sau 

abstracte ale diferitelor graniþe. Ele 

rãmân sub o formã sau alta 

, în ciuda expansiunii ideatice, 

migraþiei indivizilor, revãrsãrii cultu-

rale sau unificãrilor geopolitice sau 

religioase. Rãmân pentru a 

proteja fiece individualitate, 

pen

tatea. 

În oglinda globalizã

ã distinct razele specifi-

cului naþional, ca într-o des-

frunzire succesivã pânã la 

miezul de simþiri ºi credinþe. La 

scarã mai redusã se poate 

defini spaþiul global GS1. 

unea Inter-

naþ onalã a Codurilor de Identificare, 

sau Federaþia Globalã a Comunicaþiilor 

Comerciale Electronice sau Statele 

Unite ale Informaþiilor Comerciale 

Sincronizate, sau Regatul Unit al 

Cooperãrii

rului ºi aºa mai 

departe

 umbrelã  simplu ºi cuprinzãtor 

Standard One). Este 

spaþiul de etnie modernã al ni-

percep-

tibile

tru a diviniza unicitatea sau 

pentru a celebra creativi

rii se re-

flect

S-ar 

mai putea numi Uni

i

 Oamenilor de Afaceri în 

Slujba Consumato

. Dar toate au primit un singur 

nume , - 

GS1 (Global  

comu

geometrie, ca mãsuri ale lungimilor ºi 

coordonatelor în spaþiu, apoi au fost 

puse în relaþie directã cu obiectele. În 

conºtiinþa contemporanã, numerele 

au dobândit câte un „destin", o 

claritate a mesajului pe care-l conþin. În 

spaþiul GS1, numerele de identificare 

însufleþesc obiecte, locaþii, sau 

expediþii conferindu-le o identitate 

unicã în lume reprezentatã prin coduri 

de bare. Unui numãr nu îi este 

întotdeauna ursit sã devinã 

un cod. Are nevoie de însuºiri 

înnobilatoare pentru aceasta: 

algoritm de formare, conec-

tare la lumea realã, unicitate, 

înþelegere universalã. Nu este 

suficient sã se alipeascã unui 

obiect un numãr rãtãcit fie ºi 

într-un ungher al spaþiului GS1 

pentru ca acesta sã capete 

demnitatea de cod. 

Dansul numerelor de identificare 

GS1 are o coregrafie sincronizatã 

spaþiului geografic. Înþelegem prin 

aceasta cã un producãtor român spre 

exemplu, nu poate atribui produsului 

sãu un cod care sã includã în structura 

sa prefixul GS1 al altei þãri. 

Din acest motiv, GS1 Romania ve-

gheazã la limpezimea spaþiului codifi-

cãrii alãturi de cei chemaþi sã îl 

populeze.
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numere ºi cum se poate împlini graþie 

lor? Încã din epocile trecute, era 

recunoscut caracterul abstract, de 

spaþiu vid al numerelor ºi se credea în 

capacitatea lor de a se umple cu o 

esenþã aºa cum vidul exercitã efectul 

de aspiraþie asupra mediului incon-

jurator, preluând suflul ce i se încorpo-
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Sprijiniþi-vã pe noi !Sprijiniþi-vã pe noi !
Pentru necunoscãtori, am dori sã precizãm cã Sistemul GS1  este un sistem de codificare a produselor, 

pãrþilor comerciale,  locaþiilor, serviciilor, expediþiilor. Una dintre preocupãrile primordiale ale organizaþiei 

GS1 Global  dar ºi ale organizaþiilor GS1 naþionale este de a conduce pe cele  mai facile cãi, pe cei interesaþi, 

prin labirintul înþelegerii ºi cunoaºterii  abstractului. Este important în primul rând sã dezvãluim 

potenþialilor utilizatori, cât mai pe larg, importanþa ºi avantajele codificãrii ºi a soluþiilor bazate  pe aceasta, 

prin analizã ºi studii de caz  concrete, prin diseminarea experienþei altor companii membre GS1. Aceasta 

pentru cã aderarea la comunitatea GS1 trebuie sã constituie  mai înainte de toate o opþiune, un act benevol 

ºi interesat, în dorinþa de a-ºi eficientiza activitatea, de a-ºi reînnoi procesele ºi de a-ºi îmbunãtãþi relaþiile  

cu partenerii comerciali. Pe de altã parte însã, beneficiile utilizãrii sistemului  GS1 sunt deja cunoscute celor 

mai multe ºi celor mai mari companii din lume, de  peste 30 de ani, ceea ce impune un model, constrânge la 

un mod de lucru ºi antreneazã la  un nivel înalt de performanþã, pe cei neînrolaþi în tabãra codurilor de bare 

ºi a inovaþiilor þesute în jurul lor. Odatã atraºi de perspectivele deschise de sistem, noii membri GS1 sunt  

cãlãuziþi îndeaproape, pentru ca instrumentele ºi soluþiile puse la dispoziþia lor sã fie folosite în mod optim, 

fãrã a-i împovãra cu grija suplimentarã de a deveni autodidacþi, de a gãsi rãspunsuri ºi de a limpezi 

incertitudini. În consonanþã cu modul de lucru al organizaþiei globale, GS1 Romania depune eforturi 

pentru a aplica în þarã o varietate de proceduri de promovare a sistemului GS1 pe care vi le prezentãm 

în continuare. 
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Acces la standardele ºi solu-

þiile GS1

Instruire 

Standardele ºi soluþiile GS1 

asigurã implementarea corectã 

ºi eficientã a tehnologiilor  pen-

tru lanþul de distribuþie (Nume-

rotarea ºi codificarea cu bare, Co-

municaþia electronicã, Sincroni-

zarea globalã a datelor, Identifi-

carea prin radiofrecvenþã, Urmã-

rirea ºi trasarea produselor).

Activitatea de instruire se 

desfãºoarã pe douã direcþii 

principale: asistenþã individualã, 

personalizatã, reprezentantului 

companiei în relaþia cu GS1, încã 

de la semnarea contractului ºi 

organizarea de cursuri gratuite 

pentru societãþile membre GS1 

Romania. Calendarul anual de 

instruiri gratuite, este organizat 

sub forma unor seminarii tri-

mestriale.
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Programul eLEARN

Publicaþii ºi documentaþii

GS1 Global a creat un mediu 

de învãþãmânt virtual, cuprin-

zând cursuri de iniþiere ºi uti-

lizare a sistemului. GS1 Romania 

a tradus ºi adaptat încã din anul 

trecut o serie de module, 

urmând ca pânã la finele acestui 

an membrii sãi sã poatã accesa 

toate materialele ºi testele 

cuprinse în aceastã platformã 

electronicã.   

Pentru promovarea siste-

mului GS1 în Romania, pentru o 

informare periodicã ºi actuali-

zatã despre sistemul GS1, 

CS-EAN, centrul de soluþii al GS1 

Romania, editeazã publicaþii 

care sunt distribuite în mod gra-

tuit membrilor ºi nemembrilor 

GS1: revista trimestrialã INFO, 

Suplimentul INFO, manuale, 

ghiduri.
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Helpdesk

Site-ul GS1 Romania

www.gs1.ro.

GS1 Romania asigurã servicii 

de helpdesk tuturor membrilor 

sãi. Personalul specializat în 

acest serviciu vã poate rãspunde 

de luni pânã vineri, între orele 

9.00 ºi 16.00, la întrebãri legate 

de probleme administrative, 

dobândirea calitãþii de membru, 

produsele ºi serviciile oferite, 

gestiunea lanþului de distribuþie, 

probleme tehnice ºi soluþii. 

Modificat în 2010 pentru a 

respecta aspectul grafic ºi orga-

nizarea informaþiei, conform 

formatului recomandat de GS1 

Global, site-ul poate fi vizitat la 

adresa  Informaþia 

este permanent actualizatã cu 

ºtiri din actualitatea internã ºi 

internaþionalã, publicaþii ºi 

documentaþii on-line, servicii ºi 

soluþii on-line. 
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Spaþiul, fizic sau temporal, spaþiul 

real sau virtual, spaþiul comun sau 

personal, spaþiul politic sau economic, 

sunt numai câteva dintre ipostazele 

care definesc dimensiunile vizibile sau 

abstracte ale diferitelor graniþe. Ele 

rãmân sub o formã sau alta percep-

tibile, în ciuda expansiunii ideatice, 

migraþiei indivizilor, revãrsãrii cultu-

rale sau unificãrilor geopolitice sau 

religioase. Rãmân pentru a 

proteja fiece individualitate, 

pentru a diviniza unicitatea sau 

pentru a celebra creativitatea. 

În oglinda globalizãrii se re-
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rale sau unificãrilor geopolitice sau 

religioase. Rãmân pentru a 

proteja fiece individualitate, 

pen

tatea. 
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ã distinct razele specifi-

cului naþional, ca într-o des-

frunzire succesivã pânã la 

miezul de simþiri ºi credinþe. La 

scarã mai redusã se poate 

defini spaþiul global GS1. 

unea Inter-

naþ onalã a Codurilor de Identificare, 

sau Federaþia Globalã a Comunicaþiilor 

Comerciale Electronice sau Statele 

Unite ale Informaþiilor Comerciale 

Sincronizate, sau Regatul Unit al 

Cooperãrii

rului ºi aºa mai 

departe

 umbrelã  simplu ºi cuprinzãtor 

Standard One). Este 

spaþiul de etnie modernã al ni-

percep-

tibile

tru a diviniza unicitatea sau 

pentru a celebra creativi

rii se re-

flect

S-ar 

mai putea numi Uni

i

 Oamenilor de Afaceri în 

Slujba Consumato

. Dar toate au primit un singur 

nume , - 

GS1 (Global  

comu

geometrie, ca mãsuri ale lungimilor ºi 

coordonatelor în spaþiu, apoi au fost 

puse în relaþie directã cu obiectele. În 

conºtiinþa contemporanã, numerele 

au dobândit câte un „destin", o 

claritate a mesajului pe care-l conþin. În 

spaþiul GS1, numerele de identificare 

însufleþesc obiecte, locaþii, sau 

expediþii conferindu-le o identitate 

unicã în lume reprezentatã prin coduri 

de bare. Unui numãr nu îi este 

întotdeauna ursit sã devinã 

un cod. Are nevoie de însuºiri 

înnobilatoare pentru aceasta: 

algoritm de formare, conec-

tare la lumea realã, unicitate, 

înþelegere universalã. Nu este 

suficient sã se alipeascã unui 

obiect un numãr rãtãcit fie ºi 

într-un ungher al spaþiului GS1 

pentru ca acesta sã capete 

demnitatea de cod. 

Dansul numerelor de identificare 

GS1 are o coregrafie sincronizatã 

spaþiului geografic. Înþelegem prin 

aceasta cã un producãtor român spre 

exemplu, nu poate atribui produsului 

sãu un cod care sã includã în structura 

sa prefixul GS1 al altei þãri. 

Din acest motiv, GS1 Romania ve-

gheazã la limpezimea spaþiului codifi-

cãrii alãturi de cei chemaþi sã îl 

populeze.
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Sprijiniþi-vã pe noi !Sprijiniþi-vã pe noi !
Pentru necunoscãtori, am dori sã precizãm cã Sistemul GS1  este un sistem de codificare a produselor, 

pãrþilor comerciale,  locaþiilor, serviciilor, expediþiilor. Una dintre preocupãrile primordiale ale organizaþiei 

GS1 Global  dar ºi ale organizaþiilor GS1 naþionale este de a conduce pe cele  mai facile cãi, pe cei interesaþi, 

prin labirintul înþelegerii ºi cunoaºterii  abstractului. Este important în primul rând sã dezvãluim 

potenþialilor utilizatori, cât mai pe larg, importanþa ºi avantajele codificãrii ºi a soluþiilor bazate  pe aceasta, 

prin analizã ºi studii de caz  concrete, prin diseminarea experienþei altor companii membre GS1. Aceasta 

pentru cã aderarea la comunitatea GS1 trebuie sã constituie  mai înainte de toate o opþiune, un act benevol 

ºi interesat, în dorinþa de a-ºi eficientiza activitatea, de a-ºi reînnoi procesele ºi de a-ºi îmbunãtãþi relaþiile  

cu partenerii comerciali. Pe de altã parte însã, beneficiile utilizãrii sistemului  GS1 sunt deja cunoscute celor 

mai multe ºi celor mai mari companii din lume, de  peste 30 de ani, ceea ce impune un model, constrânge la 

un mod de lucru ºi antreneazã la  un nivel înalt de performanþã, pe cei neînrolaþi în tabãra codurilor de bare 

ºi a inovaþiilor þesute în jurul lor. Odatã atraºi de perspectivele deschise de sistem, noii membri GS1 sunt  

cãlãuziþi îndeaproape, pentru ca instrumentele ºi soluþiile puse la dispoziþia lor sã fie folosite în mod optim, 

fãrã a-i împovãra cu grija suplimentarã de a deveni autodidacþi, de a gãsi rãspunsuri ºi de a limpezi 

incertitudini. În consonanþã cu modul de lucru al organizaþiei globale, GS1 Romania depune eforturi 

pentru a aplica în þarã o varietate de proceduri de promovare a sistemului GS1 pe care vi le prezentãm 

în continuare. 
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Acces la standardele ºi solu-

þiile GS1

Instruire 

Standardele ºi soluþiile GS1 

asigurã implementarea corectã 

ºi eficientã a tehnologiilor  pen-

tru lanþul de distribuþie (Nume-

rotarea ºi codificarea cu bare, Co-

municaþia electronicã, Sincroni-

zarea globalã a datelor, Identifi-

carea prin radiofrecvenþã, Urmã-

rirea ºi trasarea produselor).

Activitatea de instruire se 

desfãºoarã pe douã direcþii 

principale: asistenþã individualã, 

personalizatã, reprezentantului 

companiei în relaþia cu GS1, încã 

de la semnarea contractului ºi 

organizarea de cursuri gratuite 

pentru societãþile membre GS1 

Romania. Calendarul anual de 

instruiri gratuite, este organizat 

sub forma unor seminarii tri-

mestriale.
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Programul eLEARN

Publicaþii ºi documentaþii

GS1 Global a creat un mediu 

de învãþãmânt virtual, cuprin-

zând cursuri de iniþiere ºi uti-

lizare a sistemului. GS1 Romania 

a tradus ºi adaptat încã din anul 

trecut o serie de module, 

urmând ca pânã la finele acestui 

an membrii sãi sã poatã accesa 

toate materialele ºi testele 

cuprinse în aceastã platformã 

electronicã.   

Pentru promovarea siste-

mului GS1 în Romania, pentru o 

informare periodicã ºi actuali-

zatã despre sistemul GS1, 

CS-EAN, centrul de soluþii al GS1 

Romania, editeazã publicaþii 

care sunt distribuite în mod gra-

tuit membrilor ºi nemembrilor 

GS1: revista trimestrialã INFO, 

Suplimentul INFO, manuale, 

ghiduri.
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Helpdesk

Site-ul GS1 Romania

www.gs1.ro.

GS1 Romania asigurã servicii 

de helpdesk tuturor membrilor 

sãi. Personalul specializat în 

acest serviciu vã poate rãspunde 

de luni pânã vineri, între orele 

9.00 ºi 16.00, la întrebãri legate 

de probleme administrative, 

dobândirea calitãþii de membru, 

produsele ºi serviciile oferite, 

gestiunea lanþului de distribuþie, 

probleme tehnice ºi soluþii. 

Modificat în 2010 pentru a 

respecta aspectul grafic ºi orga-

nizarea informaþiei, conform 

formatului recomandat de GS1 

Global, site-ul poate fi vizitat la 

adresa  Informaþia 

este permanent actualizatã cu 

ºtiri din actualitatea internã ºi 

internaþionalã, publicaþii ºi 

documentaþii on-line, servicii ºi 

soluþii on-line. 
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ainamoR
ainamoRPentru întrebãri 

referitoare la continutul 

publicatiei si pentru 

rezervarea unui spatiu 

de reclamã 

pentru compania dvs., 

contactati redactia la tel.: 

021 319 87 51 sau e-mail: 

madalina.cernat@gs1.ro

Pentru întrebãri 
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publicatiei si pentru 

rezervarea unui spatiu 

de reclamã 

pentru compania dvs., 

contactati redactia la tel.: 
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madalina.cernat@gs1.ro
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Sistemul GS1, 
mai mult decât coduri de bare

Sistemul GS1, 
mai mult decât coduri de bare

Multe dintre companiile româneºti producãtoare sau comercializatoare de 

bunuri au pãºit cu mai bine de 15 ani în urmã pe scara sistemului GS1. Dictat de 

cerinþa de aliniere la sistemul de standardizare global, impus de spiritul de 

competitivitate contemporan, dorit de nevoia de eficientizare a proceselor pe 

întreg lanþul de distribuþie, sistemul GS1 a pãtruns în cele mai diverse domenii 

ale economiei române. Însã perpetua tranziþie instalatã confortabil în 

societatea noastrã, a adãpostit matern duplicitate, vid, superficialitate sau 

tergiversare în plan legislativ, al mentalitãþii ºi al proceselor economice. În 

aceastã conjuncturã, a fost posibilã infiltrarea unor metode de codificare pirat 

care au subminat sistemul internaþional de codificare unicã GS1. Titulatura de 

"Sistem" nu este o denumire infatuatã ci sugestia unui complex de soluþii care se 

ramificã din fundamentul, ce ne apare natural, al codificãrii produselor, 

serviciilor ºi locaþiilor. Este de aceea important sã cunoaºteþi valenþele ºi 

potenþialul acestui sistem, pentru a fi în mãsurã sã discerneþi între autentic ºi 

fals. Puþin important la prima vedere dacã codul produsului dvs. începe cu 594, 

prefixul României în sistem GS1, însã acest lucru are implicaþii nebãnuite, 

începând cu identificarea automatã unicã a articolelor, comunicaþia electronicã, 

sincronizarea informaþiilor, autentificarea ºi trasabilitatea produselor, pânã la 

bunele practici ECR consolidate de soluþii informatice, al cãror sâmbure rãmâne 

Numãrul Global Unic al Articolului GS1 (GTIN). Pentru cei rãtãciþi pânã acum în 

hãþiºul sistemelor de codificare alternative, precum ºi pentru noii veniþi în 

comunitatea de afaceri din România, asociaþia GS1 Romania îºi menþine 

deschise porþile spre a primi noi membri dornici sã valorifice avantajele unui 

sistem probat internaþional. Mai mult, oferta GS1 se adreseazã diferitelor 

categorii de utilizatori: mici companii care gestioneazã mai puþin de 10 produse, 

care pot achiziþiona online Numere Globale Unice de Identificare GS1 ºi pe de 

altã parte, companiile ce gestioneazã o mare diversitate de produse, pentru care 

calitatea de a deveni membru GS1 ºi de a beneficia din aceastã poziþie de un 

numãr nelimitat de GTIN-uri, este alegerea cea mai adecvatã. În ambele situaþii, 

produsele codificate sunt prezente în GEPIR (Global GS1 Party Information 

Registry), un registru global ce oferã informaþii despre producãtorul ºi produsul 

asociat fiecãrui GTIN în sistem GS1. De asemenea,  toþi cei ce deþin GTIN-uri GS1 

au la dispoziþie, pe site-ul GS1 Romania, o aplicaþie online de generare a 

codurilor de bare EAN-13 (inclusiv pentru cele cu add-on de 2 sau 5 cifre) pentru 

a reprezenta grafic pe etichete sau ambalaje Numerele Globale Unice de 

Identificare. Dacã deþinãtorii celor 10 GTIN-uri GS1 beneficiazã, prin codificarea 

produselor, numai de posibilitatea de scanare  ºi identificare automatã a 

produselor lor, calitatea de membru GS1 asigurã o serie de avantaje 

suplimentare, pornind de la prefixul GS1 de companie utilizat la crearea 

Numãrului Global de Locaþie (GLN) pentru identificarea unicã a companiei ca 

entitate juridicã sau a locaþiilor acesteia. Având un GLN, compania poate face 

schimb electronic de documente comerciale (EDI) cu partenerii de afaceri ºi 

într-un viitor uºor previzibil, vor putea alinia ºi sincroniza datele despre 

companie ºi produse cu colaboratorii sãi. Prefixul de companie GS1 intrã ºi în 

componenþa Codului Serial al Containerului de Expediþie (SSCC) prin care se 

identificã unitãþile logistice (palete, containere), de aceea, membrii GS1 pot 

utiliza aplicaþia de generare online a etichetei logistice GS1 128 pusã la 

dispoziþia lor de cãtre CS EAN, Centrul de Soluþii al GS1 Romania. 

Cum deveniti 
membru GS1?
Cum deveniti 
membru GS1?

Procedura de inscriere presupune depu-
nerea la sediul asociaþiei a unui dosar cu 
urmãtoarele documente: 
n buletinul de înscriere; 
n actul constitutiv al societãþii ºi, dacã este 

cazul, menþiunile cu privire la schimbare: 
nume societate, sediu social si obiect de 
activitate; 

n certificatul de înregistrare la Oficiul Re-
gistrului Comerþului; 

n dovada plãþii taxei de aderare la Sistemul 
GS1 ºi a taxei anuale de licentã GS1 (aceste 
taxe se stabilesc anual de cãtre Adunarea 
Generalã a organizaþiei); 

n ultimul bilanþ contabil depus la DGFPCFS 
(pentru stabilirea taxei de înscriere). 
Descãrcaþi buletinul de înscriere de pe 

site-ul asociaþiei GS1 Romania: www.gs1.ro / 
Despre GS1 / Cum deveniþi membri.

www.gs1.ro

Eficienþã pentru eficienþã!  

Cu aplicaþia CODALOC membrii GS1 pot aloca online GTIN-uri produselor

Eficienþã pentru eficienþã!  

Cu aplicaþia CODALOC membrii GS1 pot aloca online GTIN-uri produselor

Utilizatorii se conecteazã cu 

ajutorul numelui de utilizator 

ºi a unei parole (date de care 

dispun toþi membrii activi ai 

GS1 Romania) la interfaþa de 

acces, care îi direcþioneazã 

cãtre secþiunea de completare 

a formularelor de cerere de 

coduri pentru diverse categorii 

de produse. În funcþie de 

categoria de produs ºi nivelul 

de ambalare, diferã ºi cerinþele 

pentru datele necesar a fi 

înscrise în formularul de cerere 

pentru alocare de coduri GS1. 

Codaloc permite gestionarea 

istoricului alocãrilor de coduri. 

Utilizatorul logat are acces la 

lista cererilor efectuate de-a 

lungul timpului, aplicaþia 

aducându-i informaþii legate 

de cererile sale ºi anume data 

transmiterii, denumirea ºi tipul 

produsului pentru care a alocat 

codul, motivul anulãrii dacã 

este cazul, statusul produsului 

codificat. 

denumirea produsului, tipul de cod (EAN 8 sau EAN 13), marca, descrierea, observaþii, cod itern, statutul de promoþie sau nu, materialul 

de ambalare, denumirea ambalajului, mãrimi, greutãþi, piaþa þintã, reþelele autohtone de distribuþie, clasificarea CPSA/GS1-GPC, link 

prezentare a produsului.

denumirea produsului, tipul de cod (EAN 8 sau EAN 13), marca, descrierea, observaþii, cod itern, statutul de promoþie sau nu, materialul 

de ambalare, denumirea ambalajului, mãrimi, greutãþi, piaþa þintã, reþelele autohtone de distribuþie, clasificarea CPSA/GS1-GPC, link 

prezentare a produsului.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiunile ambalajului, link de prezentare a produsului,  GTIN al produsului de 

bazã conþinut, numãr de bucãþi conþinute.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiunile ambalajului, link de prezentare a produsului,  GTIN al produsului de 

bazã conþinut, numãr de bucãþi conþinute.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiuni ale ambalajului, link de prezentare a produsului, GTIN-urile conþinute cu 

denumirile ºi numãrul de bucãþi din fiecare.

denumirea produsului comercial, tipul de cod (EAN 13 sau EAN 14), marca, descrierea, observaþii, cod itern, nivelul de ambalare, 

materialul de ambalare, denumirea ambalajului, dimensiuni ale ambalajului, link de prezentare a produsului, GTIN-urile conþinute cu 

denumirile ºi numãrul de bucãþi din fiecare.

denumirea produsului, marca, descrierea, observaþii, categoria produsului, linkul de prezentare a produsului.denumirea produsului, marca, descrierea, observaþii, categoria produsului, linkul de prezentare a produsului.

denumirea produsului comercial, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN.denumirea produsului comercial, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN.

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN / ISSN, 

anul publicaþiei, data primei apariþii, tipul de apariþie, add-on de 2 sau 5 cifre. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, ISBN / ISSN, 

anul publicaþiei, data primei apariþii, tipul de apariþie, add-on de 2 sau 5 cifre. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, categorie 

mãrime, opþiunea de codificare defalcatã în funcþie de culoare ºi mãrime. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, categorie 

mãrime, opþiunea de codificare defalcatã în funcþie de culoare ºi mãrime. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, categorie 

mãrime, opþiunea de codificare defalcatã în funcþie de culoare ºi mãrime. 

denumirea produsului comercial, tipul de cod, marca, descrierea, observaþii, cod itern, link de prezentare a produsului, categorie 

mãrime, opþiunea de codificare defalcatã în funcþie de culoare ºi mãrime. 

RomaniaRomania

Informatii solicitateInformatii solicitate

Soluþii GS1Soluþii GS1

www.coddebare.rowww.coddebare.ro

1SG

1SG

GDSN
GDSN

eCom
eCom

Codificare

Codificare

G
D

SN
G

D
SN eCom

eCom Codificare

Codificare

Soluþii GS1Soluþii GS1

Cumpãraþi maxim 
10 coduri GS1 

 pentru produse

Cumpãraþi maxim 
10 coduri GS1 

 pentru produse

Aplicaþie destinatã 
întreprinderilor

individuale, 
persoanelor fizice 

autorizate ºi 
asociaþiilor familiale

Aplicaþie destinatã 
întreprinderilor

individuale, 
persoanelor fizice 

autorizate ºi 
asociaþiilor familiale
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EDI - Automatizare de la comandã la platãEDI - Automatizare de la comandã la platã
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5 motive pentru care companiile ar trebui sã adopte EDI:
!

!

!
!
!

Procese de schimb de documente mai rapide (timpi reduºi de comandã ºi 
accelerarea plãþii)

Informaþii mai corecte (transferul electronic al documentelor comerciale 
creºte acurateþea datelor) 

Eficientizarea proceselor ºi relaþiilor dintre parteneri 

Economii de costuri

Eliminarea hârtiei (procesele bazate pe hârtie sunt costisitoare, ineficiente ºi 
nesustenabile)

5 motive pentru care companiile ar trebui sã adopte EDI:

Procesul de comandã reprezintã prima etapã ºi cea mai rãspânditã 
în implementarea EDI. Vã invitãm sã urmãriþi în paralel, procedura 
de emitere ºi transmitere a comenzii de achiziþie în sistem manual ºi 

           Proces de comandã manual           Proces de comandã manual

S-au identificat patru zone principale în care pot fi atinse beneficii prin adopþia EDI:
n implementarea EDI în întreg sectorul bunurilor de consum

n automatizarea procesului de la comandã la platã
n eliminarea documentelor pe suport de hârtie
n implementarea EDI în toate sectoarele 

S-au identificat patru zone principale în care pot fi atinse beneficii prin adopþia EDI:
n implementarea EDI în întreg sectorul bunurilor de consum

n

n eliminarea documentelor pe suport de hârtie
n implementarea EDI în toate sectoarele 

automatizarea procesului de la comandã la platã

Comenzi electronice vs
 comenzi pe suport de hârtie

Comenzi electronice vs
 comenzi pe suport de hârtie

n EDI este  schimbul de docu-
mente comerciale (comenzi, 
avize de expediþie, facturi) în 
format electronic standar-
dizat, de la computer la 
computer, indiferent de tipul 
hardware ºi de software.

n Prin EDI, documentele elec-
tronice le înlocuiesc pe cele 
de hârtie, iar schimbul de 
documente se face în format 
standardizat. 

n GS1 gestioneazã ºi dezvoltã 
standardele EDI, GS1 EAN-
COM ºi GS1 XML.

n Standardele GS1 eCom presu-
pun utilizarea cheilor GS1 de 
identificare unicã a articole-
lor comerciale (GTIN),  com-
paniilor ºi locaþiilor (GLN), 
unitãþilor logistice (SSCC).

n Cheile GS1 conecteazã  fluxul 
fizic al bunurilor cu fluxul 
electronic de informaþii des-
pre produse.

n

n Prin EDI, documentele 

EDI este  schimbul de docu-
mente comerciale (comenzi, 
avize de expedi ) în 
format electronic standar-
dizat, de la computer la 
computer, indiferent de tipul 
hardw

elec-
tronice le înlocuiesc pe cele 
de hârtie, iar schimbul de 
documente se face în format 
standardizat. 

le EDI,

Standardele GS1 eCom presu-
pun utilizarea cheilor GS1 de 
identificare unic  articole-
lor comerciale (GTIN),  com-
panii lor (GLN)

lor logistice (SSCC).

fluxul 
fizic al bunurilor cu fluxul 

þie, facturi

are ºi de software.

GS1 gestioneazã ºi dezvoltã 
standarde  GS1 EAN-
COM ºi GS1 XML.

ã a

lor ºi locaþii , 
unitãþi

Cheile GS1 conecteazã  

electronic de informaþii des-
pre produse.

n

n

n

în sistem automat prin EDI, pentru a putea înþelege punctele sensibil 
îmbunãtãþite din cadrul procesului ºi care sunt sursele concrete de 
economisire.

Proces de comandã prin EDIProces de comandã prin EDI

PAªII DE URMATPAªII DE URMAT

  

la zi în Romaniala zi în Romania

Printr-un studiu efectuat asupra tranzacþiilor electronice comparativ cu cele efectuate tradiþional, s-au evidenþiat economii, 
dupã cum  urmeazã:
Printr-un studiu efectuat asupra tranzacþiilor electronice comparativ cu cele efectuate tradiþional, s-au evidenþiat economii, 
dupã cum  urmeazã:

Economie de 15 lei / comandã, obþi-
nutã atunci când se utilizeazã EDI în 
comparaþie cu situaþia în care se 
folosesc procese manuale incluzând 
fax, poºtã, email pentru a comanda 
produse la furnizori. Aceste economii 
se reflectã în reducerea numãrului de 
dispute datorate datelor inconsec-
vente, în activitatea administrativã ºi 
lucrul cu documente de hârtie, în 
circulaþia mai rapidã a inventarului. 
Folosind mesajele electronice de co-
mandã pentru 40 % dintre comenzile 
de achiziþie, sectorul de bunuri de 
consum din Romania a economisit 
84 milioane lei .

Economie de 12 lei / comandã dacã 
se trimite aviz de expediþie electronic 
partenerilor comerciali înaintea 
livrãrii comenzii. Aceste economii se 
regãsesc într-o miºcare mai rapidã a 
stocurilor, optimizarea    încãrcãturii 
camioanelor, logisticã îmbunãtãþitã, 
muncã administrativã redusã, mai 
puþine lipsuri din stoc, întârzieri ºi 
dispute. 
Bazat pe nivelul de implementare în 
industrie (14%), s-a obþinut o eco-
nomie de 24 milioane lei prin adop-
tarea avizului electronic în locul celui 
pe hârtie.

Economie de 15 lei / facturã obþi-
nutã atunci când se utilizeazã EDI în 
locul facturii pe suport de hârtie. 
Companiile pot obþine aceastã 
economie prin eliminarea lucrului 
cu facturi pe suport de hârtie, a 
costurilor cu intrarea ºi stocarea 
datelor ºi reducerea cheltuielilor cu 
dispute la nivel de management, 
administrativ ºi pentru validare. 
Prin folosirea mesajelor electronice 
de facturã aferente tuturor comen-
zilor de achiziþie, sectorul de bunuri 
de consum din Romania ar putea 
economisi 210 milioane lei / an.   

Avize de expediþie electronice vs 
avize de expediþie pe suport de hârtie

Avize de expediþie electronice vs 
avize de expediþie pe suport de hârtie

Facturi electronice vs 
facturi pe suport de hârtie

Facturi electronice vs 
facturi pe suport de hârtie

Ce este EDI?Ce este EDI?

 

     Cu mai mult de 15 de ani în urmã, a început înlocuirea, în
Romania, a proceselor manuale, bazate pe documente pe suport

                    de hârtie, consumatoare de timp ºi care necesitã intervenþie umanã ºi 
                        consum de materiale, cu documente electronice standardizate pentru a 

                        obþine beneficii mai mari pe un lanþ de distribuþie mai eficient ºi cu costuri 
                 optimizate. Cheltuielile cu formulare, timbre, cele de depozitare ºi administrative pot 

                fi reduse sau chiar eliminate prin renunþarea la documentele pe suport de hârtie. 
                  Studiul efectuat în 2010 de cãtre GS1 Romania pe 5 dintre cei mai mari retaileri de

       bunuri de consum a determinat cã se pot realiza economii anuale în ceea ce priveºte       
costurile în valoare de 700 milioane lei prin utilizarea EDI, în locul documentelor pe suport  

de hârtie pentru comenzi, avize de expediþie ºi facturi. S-a estimat cã în 2010 au fost transmise 
14 milioane comenzi de achiziþie între retaileri ºi furnizorii lor. 40% dintre aceste comenzi s-au 

realizat prin mesaje electronice ºi 14% au fost incluse în avize de expediþie electronice. Raportul 
GS1 a estimat oportunitatea unor economii suplimentare în sectorul bunurilor de consum de

 aproximativ 400 milioane lei anual printr-o implementare totalã a mesageriei EDI. De asemenea 
                GS1 România a identificat cã 30% din comunitatea furnizorilor de bunuri de consum  

                            utilizeazã EDI într-un anumit grad, în contrast puternic cu o ratã de adopþie EDI de numai 7% 
                     în afara sectorului de bunuri de consum.  EDI îi poate ajuta pe comercianþi sã conomiseascã 

                        costuri semnificative prin înlocuirea proceselor manuale ce presupun o largã interacþiune umanã, 
                                                               consum de hârtie, întâlniri, faxuri. Eliminând utilizarea hârtiei, comercianþii pot 

                                                              exclude cheltuielile cu formularele, taxele poºtale, cu multiplicarea, depozitarea ºi 
                                                           cele administrative. Înlocuirea schimburilor de informaþii pe bazã de hârtie cu EDI

       oferã economii ale costurilor ºi valoare comercialã, 
    sprijinã sustenabilitatea ºi  dezvoltã res-

 ponsabilitatea socialã a companiei.

     Cu mai mult de 15 de ani în urmã, a început înlocuirea, în
Romania, a proceselor manuale, bazate pe documente pe suport

                    de hârtie, consumatoare de timp ºi care necesitã intervenþie umanã ºi 
                        consum de materiale, cu documente electronice standardizate pentru a 

                        obþine beneficii mai mari pe un lanþ de distribuþie mai eficient ºi cu costuri 
                 optimizate. Cheltuielile cu formulare, timbre, cele de depozitare ºi administrative pot 

                fi reduse sau chiar eliminate prin renunþarea la documentele pe suport de hârtie. 
                  Studiul efectuat în 2010 de cãtre GS1 Romania pe 5 dintre cei mai mari retaileri de

       bunuri de consum a determinat cã se pot realiza economii anuale în ceea ce priveºte       
costurile în valoare de 700 milioane lei prin utilizarea EDI, în locul documentelor pe suport  

de hârtie pentru comenzi, avize de expediþie ºi facturi. S-a estimat cã în 2010 au fost transmise 
14 milioane comenzi de achiziþie între retaileri ºi furnizorii lor. 40% dintre aceste comenzi s-au 

realizat prin mesaje electronice ºi 14% au fost incluse în avize de expediþie electronice. Raportul 
GS1 a estimat oportunitatea unor economii suplimentare în sectorul bunurilor de consum de

 aproximativ 400 milioane lei anual printr-o implementare totalã a mesageriei EDI. De asemenea 
                GS1 România a identificat cã 30% din comunitatea furnizorilor de bunuri de consum  

                            utilizeazã EDI într-un anumit grad, în contrast puternic cu o ratã de adopþie EDI de numai 7% 
                     în afara sectorului de bunuri de consum.  EDI îi poate ajuta pe comercianþi sã conomiseascã 

                        costuri semnificative prin înlocuirea proceselor manuale ce presupun o largã interacþiune umanã, 
                                                               consum de hârtie, întâlniri, faxuri. Eliminând utilizarea hârtiei, comercianþii pot 

                                                              exclude cheltuielile cu formularele, taxele poºtale, cu multiplicarea, depozitarea ºi 
                                                           cele administrative. Înlocuirea schimburilor de informaþii pe bazã de hârtie cu EDI

       oferã economii ale costurilor ºi valoare comercialã, 
    sprijinã sustenabilitatea ºi  dezvoltã res-

 ponsabilitatea socialã a companiei.
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Tipãrirea comenzii 
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de achiziþie
Trimiterea comenzii 
de achizi ieþ

Prin poºtã, fax sau emailPrin poºtã, fax sau email
Primirea comenzii 
de achiziþie
Primirea comenzii 
de achizi ieþ

Tastarea datelorTastarea datelor

Procesarea datelorProcesarea datelor

Retailer             Retailer             FurnizorFurnizor Retailer             Retailer             FurnizorFurnizor

Comanda de achiziþie 
creatã automat

Comanda de achiziþie 
creatã automat

Comandã de achiziþie 
transpusã în mesaj 

EDI standardizat

Comandã de achiziþie 
transpusã în mesaj 

EDI standardizat

Prin Internet/cãsuþã email EDIPrin Internet/cãsuþã email EDI Comandã de achiziþie 
primitã automat

Comandã de achiziþie 
primitã automat

Comandã de achiziþie 
transpusã în format 
specific companiei

Comandã de achiziþie 
transpusã în format 
specific companiei

Soluþii GS1Soluþii GS1Soluþii GS1Soluþii GS1
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Vã ajutã sã generati corect eticheta logisticã 
în orice moment

Vã ajutã sã generati corect eticheta logisticã 
în orice moment

Problema

n

n

n

n

n

n

n

Relaþiile comerciale sunt afectate în lipsa unui limbaj 
comun ºi a unui format unic de etichetare. 

Unitatea logisticã trebuie sã poarte un "nume" unic 
recunoscut pe lanþul de distribuþie. 

Partenerii comerciali aflã cine formeazã, expediazã, 
transportã, depoziteazã ºi primeºte unitatea logisticã. 

Unitãþile logistice capãtã transparenþã prin afiºarea 
conþinutului, cantitãþii, greutãþii, numãrului de lot, 
datelor (de expirare, de ambalare, ...)

Activitãþile pe lanþul de distribuþie trebuie eficientizate, 
prin economii în timp ºi bani.

În caz de incident, unitãþile logistice pot fi retrase rapid 
ºi li se poate determina cu uºurinþã originea.

Corectitudinea tipãririi codurilor de bare ºi a formatului 
etichetei logistice sunt esenþiale pentru rolul impus 
etichetei prin cerinþele industriei ºi reglementãrile 
legislative

Problema Soluþia

Eticheta Logisticã GS1 are un format standardizat putând fi 
cititã în orice punct al lanþului de distribuþie

Codul Serial al Containerului de Expediþie (SSCC) conþinut 
obligatoriu de eticheta logisticã este cartea de identitate a 
oricãrei unitãþi logistice. 

Eticheta logisticã GS1 cuprinde în clar ºi în cod de bare 
(GLN) denumirea furnizorului, transportatorului, clientului, 
precum ºi date de identificare asociate (adresa, cod postal).

Informaþiile sunt codificate în cod de bare GS1-128 cu 
ajutorul Identificatorilor de Aplicaþie.

Captura automatã a datelor prin scanarea codurilor de 
bare de pe eticheta logisticã la expediþia ºi recepþia unitãþii 
logistice.

Unitãþile logistice sunt urmãrite ºi trasate pe tot lanþul 
logistic, dacã sunt identificate cu un SSCC unic.

Serviciile GS1 de consultanþã ºi de verificare a codurilor de 
bare precum ºi Editorul online de etichete GS1-128 asigurã 
etichetarea corectã a unitãþilor logistice. 

Soluþia

  

  

  

  

  

  

  

Editorul de etichetã logisticã GS1 este disponibil membrilor GS1 Romania,
online, la adresa www.csean.ro/gen_et.php si, începând cu luna 

octombrie a.c., si ca statie de lucru localã.

Editorul de etichetã logisticã GS1 este disponibil membrilor GS1 Romania,
online, la adresa www.csean.ro/gen_et.php si, începând cu luna 

octombrie a.c., si ca statie de lucru localã.
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GEPIR (Registrul Electronic Global al Infor-
maþiilor despre Pãrþi)  este un serviciu unic, 
bazat pe internet, care permite accesul la  
informaþiile de contact ale companiei care 
ºi-a identificat produsele, locaþiile sau 
expediþiile în sistem unic global de 
numerotare GS1. Prin simpla tastare a 
numãrului inscripþionat sub codul de bare 
(GTIN-ul), oricine poate afla informaþii 
despre proprietarul produsului. Numãrul 
Global de Locaþie (GLN) ºi Codul serial al 
Containerului de Expediþie (SSCC) pot 
constitui de asemenea criterii de cãutare.  

Ce este GEPIR?Ce este GEPIR?

Cum lucreazã GEPIR?Cum lucreazã GEPIR?

Cine foloseºte GEPIR?Cine foloseºte GEPIR?

În cazul produselor, locaþiilor ºi expediþiilor 
de origine românã, numãrul cu care se 
iniþiazã cãutarea trebuie sã înceapã obliga-
toriu cu „ " prefixul GS1 pentru Romania. 
Prezente alãturi de companiile strãine ºi 
produsele acestora gãzduite de bazele de 
date ale organizaþiilor naþionale GS1 inter-

594594

conectate la reþeaua GEPIR, companiile ºi 
produsele româneºti pot fi acum „vãzute", 
contactate, verificate. Dacã existã îndoieli 
privind autenticitatea unui produs sau 
originea sa, GEPIR este modalitatea cea mai 
facilã de a rezolva neclaritãþile. Recent baza 
de date  a GS1 Romania indicã un link cãtre 

pagina web a producãtorului sau pro-
dusului (în cazul în care acestea existã), ce 
oferã informaþii suplimentare. GEPIR poate 
fi accesat oricând, oriunde ºi de cãtre orici-
ne, fie parteneri de afaceri, fie reprezentanþi 
ai unor companii, fie simpli consumatori 
aflaþi în cãutarea unor informaþii. 

http://gepir.gs1.orghttp://gepir.gs1.org

1 Compania care aderã la GS1 
   primeºte un Prefix Global 
   de Companie (GPC)

1 Compania care aderã la GS1 
   primeºte un Prefix Global 
   de Companie (GPC)

2 Organizaþia Naþionalã GS1 stocheazã 
   informaþiile de contact ale companiei 
   ºi le disponibilizeazã prin GEPIR

2 Organizaþia Naþionalã GS1 stocheazã 
   informaþiile de contact ale companiei 
   ºi le disponibilizeazã prin GEPIR

3 Orice persoanã interesatã de un produs al companiei 
   tasteazã numãrul înscris sub codul de bare al produsului 
   în GEPIR pentru a afla date despre companie

3 Orice persoanã interesatã de un produs al companiei 
   tasteazã numãrul înscris sub codul de bare al produsului 
   în GEPIR pentru a afla date despre companie

4 GEPIR foloseºte numãrul codului de bare 
   pentru a determina organizaþia naþionalã 
   GS1 care poate furniza informaþiile

4 GEPIR foloseºte numãrul codului de bare 
   pentru a determina organizaþia naþionalã 
   GS1 care  informaþiilepoate furniza

5 Organizaþia Naþionalã GS1 care gestioneazã 
   informaþiile foloseºte GEPIR pentru a transmite 
   utilizatorului, datele despre companie. 

5 Organizaþia Naþionalã GS1 care gestioneazã 
   informaþiile foloseºte GEPIR pentru a transmite 
   utilizatorului, datele despre companie. 

 

înregistrareînregistrare

primeºte GPCprimeºte GPC

Reþea de servere 
GS1 locale

Reþea de servere 
GS1 locale

Interogarea poate fi transmisã 
de la un computer sau 
de pe un telefon mobil 

Interogarea poate fi transmisã 
de la un computer sau 
de pe un telefon mobil 
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