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pentru identificare, capturã automatã a 

datelor ºi comunicaþie fundamenteazã 

aplicaþii, soluþii ºi practici comerciale 

rãspândite pe întreg mapamondul în 

contextul unui concept ce dobândeºte 

supremaþie pe lanþul de distribuþie proiectat 

în viitor. Principiul zilei este „Colaborarea", cea 

în care partenerii comerciali îºi pun speranþa 

de a crea valori durabile pentru consumatori, 

dupã deviza „Mai bine, mai repede ºi la costuri 

mai mici!" 

Studiul acestui nou concept de lucru se aflã 

pentru identificare, capturã automatã a 

datelor ºi comunicaþie fundamenteazã 

aplicaþii, soluþii ºi practici comerciale 

rãspândite pe întreg mapamondul în 

contextul unui concept ce dobândeºte 

supremaþie pe lanþul de distribuþie proiectat 

în viitor. Principiul

partenerii comerciali îºi pun speranþa 

de a , 

dupã deviza ai bine, mai repede ºi la costuri 

mai mici

se aflã 

 zilei este „Colaborarea", cea 

în care 

 crea valori durabile pentru consumatori

 „M

!" 

Studiul acestui nou concept de lucru 

GS1® este o organizaþie globalã nonprofit 

neutrã care faciliteazã colaborarea între 

partenerii comerciali, organizaþii ºi furnizorii 

de tehnologie cu scopul de a rãspunde 

provocãrilor apãrute în activitatea comercialã 

ºi de a asigura vizibilitate pe întreg lanþul de 

distribuþie, prin standarde globale.  

Cu peste 110 organizaþii membre, GS1 

dezvoltã cel mai larg utilizat sistem de 

standarde aplicabile în toate punctele lanþului 

de distribuþie, folosite de aproape 2 milioane 

de companii din numeroase sectoare ºi 

industrii, de la FMCG pânã 

la sãnãtate, finanþe, 

transport, apãrare, aero-

spaþial. 

În viziunea GS1, se 

impune construirea 

unei lumi în care obiec-

tele ºi informaþiile le-

gate de acestea se 

deplaseazã eficient ºi în 

siguranþã pe lantul de 

distributie spre bene-

ficiul companiilor ºi 

îmbunãtãþirea vieþii de 

zi cu zi a oamenilor. 

Conducerea inspiratã, 

pasiunea în obþinerea 

celor mai bune rezul-

tate, inovaþia, încrede-

rea, integritatea ºi spiritul de echipã ºi 

colaborare sunt valorile concentrate în modul 

de acþiune al asociaþiei.  

Mai bine decât oricine, GS1 se ocupã cu 

dezvoltarea orientatã spre utilizatori ºi 

implementarea standardelor globale ºi uºor 

de aplicat atât de cãtre industrie cât ºi de cãtre 

furnizorii de soluþii. Tehnologiile GS1 suport 
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pot servi consumatorii mai bine, mai rapid ºi la 

costuri mai mici lucrând împreunã cu 

partenerii de afaceri. Colaborarea a fãcut 

posibilã dezvoltarea unor soluþii practice care 

aduc schimbare semnificativã în domenii 

precum cel de retail ºi distribuþie sustenabilã.   

ECR s-a dezvoltat într-un mediu de afaceri 

caracterizat prin progrese spectaculoase în 

domeniul tehnologiei informaþiei, concurenþã 

în creºtere, presiuni pe margini, structuri 

globale de afaceri ºi cereri de consum 

influenþate de nivelul serviciilor, confortului, 

calitãþii, prospeþimii, siguranþei ºi 

durabilitãþii, precum ºi de 

intensif icarea deplasãri i  

transfrontaliere a mãrfurilor. 

Aceastã nouã realitate a 

necesitat reconsiderarea 

fundamentalã a celui mai 

eficient mod de livrare a 

produselor potrivite pentru 

consumatori, la preþul corect.

Odatã cu concentrarea pe 

consumator, se eliminã barie-

rele dintre partenerii comer-

ciali ce stopeazã funcþionarea 

eficientã a organizaþiilor. În 

multe cazuri, problemele nu 

pot fi rezolvate independent 

de cãtre furnizor sau de cãtre 

retailer. Practici operaþionale 

nestandardizate ºi separarea rigidã a rolurilor 

tradiþionale de producãtor sau retailer, 

precum ºi lipsa de colaborare între aceºtia, au 

ameninþat cu blocarea lanþului de aprovizio-

nare. Pentru a servi mai bine consumatorul, 

ECR a programat schimbarea modelului 

tradiþional al lanþului valoric ºi eliminarea 

barierelor non-productive. 
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în centrul preocupãrilor miºcãrii ECR (Rãspuns 

Eficient Consumatorului), aflatã în relaþie de 

parteneriat strategic la toate nivelele cu GS1 

care s-a manifestat efectiv începând încã din 

mijlocul anilor nouãzeci. ECR este promo-

toarea unor noi principii de management 

colaborativ de-a lungul lanþului de apro-

vizionare, demonstrând în timp cã societãþile 
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Imaginea lanþului valoric în perspectiva anului 2020 Imaginea lanþului valoric în perspectiva anului 2020 

Soluþii GS1Soluþii GS1

TrasabilitateTrasabilitate
Trasabilitatea este capacitatea de a urmãri deplasarea 

produsului pe lanþul de distribuþie în sensul sãu de înaintare ºi de a 
trasa înapoi istoricul, procesul aplicat ºi locaþia unde a avut loc. 
Trasabilitatea este un obiectiv colectiv, care presupune realizarea sa 
atât pe plan intern, în cadrul fiecãrei companii, cât ºi pe plan extern, 
între companii.  

Producãtorii, furnizorii de servicii logistice ºi retailerii se 
confruntã în prezent cu o multitudine de provocãri legate de 
necesitatea de a menþine stocuri reduse, de necesitatea unei 
planificãri mai corecte a producþiei ºi unei programãri mai eficiente 
a logisticii. Totodatã, s-a afirmat preocuparea pentru calitatea ºi 
siguranþa produselor, atât din partea consumatorilor ºi partici-
panþilor la lanþul de distribuþie, cât ºi din partea autoritãþilor care au 
impus prin legislaþie rãspunsuri rapide la problemele de acest fel.

Comercianþii, producãtorii , autoritãþile ºi consumatorii din 
diverse pieþe din lume sunt interesaþi în implementarea sistemelor 
de trasabilitate a produselor functionale în orice punct al lanþului de 

distribuþie. Acest interes se manifestã mai evident în cazul 
produselor alimentare ºi medicale, dar principiile cheie pot fi 
aplicate în orice domeniu industrial. 

Sistemele de trasabilitate colecteazã, stocheazã, acceseazã, 
agregã ºi comunicã date despre produs, furnizor, client, manipulare 
ºi procesare pentru a creºte credibilitatea brand-ului ºi pentru a 
preveni, identifica ºi izola problemele privind contaminarea 
produsului. Sistemele de trasabilitate independente prezintã 
deficienþe legate de: neuniformitatea ca format ºi structurã a 
datelor; dificultatea partajãrii ºi comparãrii datelor nestandardizate 
stocate în sisteme de trasabilitate separate; capacitatea redusã de 
trasabilitate externã a organizaþiei; procesele manuale 
nestandardizate si nemonitorizate. De aceea, organizaþiile au nevoie 
de soluþii de trasabilitate care sã acopere întregul lanþ de distribuþie 
indiferent de þarã sau de sectorul industrial.  

Soluþia de trasabilitateSoluþia de trasabilitate

Soluþia de trasabilitate elaboratã de Centrul de Soluþii al GS1 
Romania pentru urmãrirea ºi trasarea web a produselor alimentare,
"eTrasabilitate", se aflã la dispoziþia membrilor GS1 care 
intenþioneazã sã participe la crearea unor lanþuri de distribuþie 
sigure, eficiente ºi vizibile, care înþeleg sã rãspundã legislaþiei 
europene ºi naþionale (legea 150/2004), care doresc sa câºtige 
încrederea consumatorilor prin asigurarea unei retrageri prompte în 
caz de incident, situaþie greu de acoperit în cazul unor soluþii de 
trasabilitate independente, nestandardizate. 

www.eTrasabilitate.rowww.eTrasabilitate.ro

GS1 Romania 
Str. Mexic Nr. 13, Sector 1, 
Bucureºti, Cod 011755, România

   +4 021 317 80 31
   office@gs1.ro
  www.gs1.ro
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Prin definirea unui minim de cerinþe privind informaþiile 
partajate, Standardul Global de Trasabilitate GS1 deschide 
posibilitatea unei interoperabilitãþi maxime pe linie de trasabilitate, 
între companiile de pe întregul lanþ logistic.

Ajungem astfel la ideea de lanþ de distribuþie integrat sub aspect 
fizic ºi al informaþiilor care presupune automatizarea ºi 
uniformizarea colectãrii, analizãrii ºi comunicãrii datelor despre 
produse în baza standardelor GS1 aplicabile pe întreg lanþul. 

Standardul Global de Trasabilitate GS1 stã la baza unor aplicaþii ºi 
servicii care fac posibil accesul la informaþiile de trasabilitate pe 
întreg lanþul de distribuþie, creând vizibilitate în timp real a bunurilor 
aflate pe lanþ de la recepþie pânã distribuþie. Aceasta conduce la  
eficientizarea lanþului de distribuþie ºi minimizarea producerii ºi 
distribuþiei unor produse nesigure. GS1 GTS nu concureazã cu alte 
standarde internaþionale cum ar fi ISO, GFSI, BRC, GLOBAL GAP, 
reunind cerinþele de trasabilitate relevante ale tuturor acestora. 
Soluþiile bazate pe Standardul Global de Trasabilitate GS1 joacã un 

Prin definirea unui minim de cerinþe privind informaþiile 
partajate, Standardul Global de Trasabilitate GS1 deschide 
posibilitatea unei interoperabilitãþi maxime pe linie de trasabilitate, 
între companiile de pe întregul lanþ logistic.

rol vital în procesul de retragere de pe piaþã a produselor cu 
probleme, facilitând determinarea rapidã ºi exactã a produselor ºi 
cantitãþilor, oriunde s-ar afla acestea pe lanþul de distribuþie. 
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Numerele unice de identificare sunt reprezentate grafic în 
, în conformitate cu 

standardele GS1. Codurile EAN se folosesc pentru articole 
comerciale individuale, ambalate iar ITF 14 se marcheazã pe cutiile 
de carton corugat în depozite ºi ambele includ numai numãrul unic 
de identificare (GTIN), în timp ce GS1 DataBar ºi GS1 DataMatrix au 
pe lângã avantajul unor dimensiuni mai mici decât codurile EAN, ºi 
pe acela de cuprinde, pe lângã GTIN, ºi alte informaþii necesar a fi 
menþionate pe ambalaj cum ar fi numãrul de lot, numãr serial, date 
de fabricaþie/expirare, greutãþi, etc. 

Coduri de 
Bare GS1 sau inscripþionate pe  Tag-uri RFID

Coduri de 
Bare GS1  Tag-uri RFIDsau inscripþionate pe 

Companiile care au nevoie de un pachet limitat de pânã la 100 de 
coduri EAN-13, le pot obþine prin proceduri complet automatizate, 
începând cu transmiterea cererii ºi docu-mentelor, continuând cu 
alocarea seriei scurte de coduri ºi instruirea pentru utilizarea lor ºi 
încheind cu plata online. De asemenea au la dispoziþie, ca ºi membrii 
GS1, generatorul de coduri de bare in format jpg ºi vizibilitate in 
baza de date globala GS1 GEPIR.

www.coddebare.rowww.coddebare.ro

Soluþia de codificare GS1 pentru micii producãtoriSoluþia de codificare GS1 pentru micii producãtori

Standardele GS1 de identificare

standardele GS1 de capturã a datelor 

standardele 
GS1 pentru schimb electronic de date

 (cheile GS1 
de identificare a bunurilor - GTIN, a loca-
þiilor/companiilor - GLN, a serviciilor - GSRN, 
a mijloacelor fixe - GIAI, GRAI, a documen-
telor - GDTI, a expediþiilor - SSCC, GSIN, GINC), 

(Codurile de bare GS1 - EAN 8, EAN 13, ITF-14, 
GS1-128, DataBar, DataMatrix ºi noua 
tehnologie GS1 EPC/RFID) ºi 

 
(GS1 eCom, GS1 EPCIS, GS1 GDSN) asigurã 
vizibilitatea lanþului de distribuþie ºi 
constituie instrumente pentru soluþionarea 
problemelor prin servicii ºi soluþii GS1. 

Standardele GS1 de identificare

standardele GS1 a datelor 

standardele 
GS1 pentru schimb electronic de date

de capturã 

Cheile GS1 sunt unice pe plan global, fie cã este vorba de o locaþie, de un tip de produs sau serviciu, de o unitate logisticã sau de 
expediþie,unicitatea lor fiind conferitã prin prefixul GS1 de companie inclus în numãrul de identificare, prefix ce este acordat de cãtre GS1 
organizaþiei utilizatoare, membrã a asociaþiei GS1 din þara în care activeazã. 

GS1 DataBar este acum în curs de implementare cu prioritate la 
produsele alimentare proaspete, iar GS1 DataMatrix urmeazã a fi 
adoptat în perioada urmãtoare în domeniul farmaceutic. GS1 128 
este de asemenea o înlãnþuire de coduri de bare EAN folosite la 
marcarea unitãþilor logistice, în timp ce. Tag-urile RFID pot fi de 
asemenea inscripþionate cu un numãr mare de informaþii dar 
datoritã costurilor implicate, se folosesc la articole cu valoare mare. 
Pe site-ul organizaþiei GS1 ( ) ºi al Centrului de Soluþii 
EAN ( )  pot fi accesate aplicaþii de editare ale codurilor 
de bare EAN, GS1 128, DataBar, DataMatrix. 

www.gs1.ro
www.csean.ro

Pe site-ul organizaþiei GS1 ( ) ºi al Centrului de Soluþii 
EAN ( )  pot fi accesate aplicaþii de editare ale codurilor 
de bare EAN, GS1 128, DataBar, DataMatrix. 

www.gs1.ro
www.csean.ro

GS1 Romania a pus la dispoziþia membrilor 
sãi aplicaþia CODALOC care permite alocarea 
on-line a numerelor de identificare GS1 
( ).http://codaloc.gs1.ro  Instrumentul este 
de asemenea conectat la registrul global 
GEPIR, ceea ce dã posibilitatea regãsirii 
informaþiilor de bazã despre articolele ºi 
producãtorii români, pe plan global.  

GS1 Romania a pus la dispoziþia membrilor 
sãi aplicaþia CODALOC care permite alocarea 
on-line a numerelor de identificare GS1 
( ).http://codaloc.gs1.ro

Sincronizarea Globalã a datelor este alinierea continuã a datelor master
 între partenerii comerciali prin procese comune

Sincronizarea Globalã a datelor este alinierea continuã a datelor master
 între partenerii comerciali prin procese comune

Fiecare companie are o bazã de date cu informaþii despre 
produsele pe care le fabricã, vinde ºi cumpãrã, care constituie de fapt 
un catalog electronic. Dificultãþile apar atunci când trebuie 
modificate anumite informaþii în bazele de date. Pentru actualizarea 
automatã a datelor privind articole comerciale, locaþii ºi preþuri, GS1 
a dezvoltat  un mediu de sincronizare securizatã ºi continuã a 
acestora, Reþeaua Globalã GS1 de Sincronizare a Datelor (GDSN). 
GDSN conecteazã partenerii comerciali printr-o reþea de cataloage 

Tehnologii GS1 de comunicaþie a datelorTehnologii GS1 de comunicaþie a datelor

www.tecnet.rowww.tecnet.ro

TECNET - primul serviciu românesc de EDITECNET - primul serviciu românesc de EDI

n Eliminarea proceselor de introducere manualã a datelor în sistem
n Eliminarea erorilor de livrare (datã, cantitãti)
n Utilizarea unei interfete unice pentru mai multi parteneri
n Securitatea datelor
n Trasabilitatea documentelor
n Stocarea datelor si a mesajelor pe o perioadã de pânã la 10 ani
n Distributia corectã a mãrfurilor în teritoriu

interoperabile, certificate GDSN, accesibile utilizatorilor subscriºi 
GDSN. În acest fel, partenerii comerciali au întotdeauna aceeaºi 
informaþie, iar orice modificare efectuatã este transmisã automat, 
spre actualizarea datelor, tuturor celorlalte companii subscrise GDSN, 
simplificându-se ºi eficientizându-se astfel tranzacþiile comerciale.

Pentru ca sincronizarea datelor sã fie posibilã, informaþiile 
partajate despre articolele comerciale trebuie sã fie standardizate ºi 
corecte. Identificarea articolelor în GDSN se face folosindu-se cheile 
GS1 unice.

 

 
CS EAN a creat un catalog electronic care acum se aflã în curs de 

certificare GDSN astfel încât sã poatã asigura sincronizarea datelor 
între producãtorii ºi comercianþii români ºi cei conectaþi în GDSN, 
prin intermediul cataloagelor certificate din alte þãri.

 
CS EAN a creat un catalog electronic 

 
între i în GDSN, 
prin intermediul cataloagelor certificate din 

care acum se aflã în curs de 
certificare GDSN astfel încât sã poatã asigura sincronizarea datelor

producãtorii ºi comercianþii români ºi cei conectaþ
alte þãri. 

Regulamentul-cadru GS1 privind Calitatea Datelor garanteazã 
calitatea datelor partajate, stabilind proceduri de mãsurare ºi 
instrumente de evaluare. Pentru clasificarea corectã ºi uniformã a 
produselor, GDSN foloseºte Clasificarea Globalã GS1 a Produselor. 

mesajelor standardizate privind 
procesele comerciale: ORDERS 
(pentru transmiterea comenzii), 
D E S A D V  ( p e n t r u  a v i z u l  d e  
expediþie), INVOIC (pentru facturã), 
RECADV (pentru recepþie), SLSRPT 
(pentru Raport de vânzãri), INVRPT 
(pentru Raport de stoc). Substituirea 
documentelor pe suport de hârtie 
c u  m e s a g e r i a  e l e c t r o n i c ã  
standardizatã EDI (Electronic Date 
Interchange) este deja rãspânditã în 
mediul comercial din România, fiind 
probate ºi recunoscute, beneficiile în 
timp, bani ºi calitate a datelor 
transmise. Implementat încã din 
2004, EANCOM este în prezent 
concurat de Web EDI, preferat de 

companiile mici, cu un numãr restrâns  de mesaje, care în anul 2011 a 
implicat si un numar de aproximativ 250 utilizatori români. Prin 
automatizarea proceselor comerciale cu EDI se pot schimba 
documente comerciale aproape instantaneu si cu costuri mai 
scãzute. 

Un studiu efectuat de GS1 UK  a determinat economii de 14 £ per 
comandã, 8.50 £ per facturã si 12 £ per aviz de expeditie 
(

). O altã consecinþã de menþionat este creºterea 
nivelului de satisfacþie al clienþilor ºi fidelitãþii acestora prin 
reducerea rupturilor de stoc cu 5%. Totodatã se remarcã 
îmbunãtãþirea relaþiei dintre partenerii comerciali prin reducerea 
litigiilor datoritã datelor corecte.

http://www.gs1uk.org/what-we-do/PublicDocuments/GS1-UK-
Order-to-Cash.pdf
http://www.gs1uk.org/what-we-do/PublicDocuments/GS1-UK-

Order-to-Cash.pdf
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Coduri de Bare GS1Coduri de Bare GS1

IdentificareIdentificare

GLNGLN GLNGLN GLNGLN

GTINGTIN GTINGTINSSCCSSCC

ProducãtorProducãtor
ArticolArticol CutieCutie PaletãPaletã

TransportatorTransportator DistribuitorDistribuitor TransportatorTransportator
PaletãPaletã CutieCutie ArticolArticol

MagazinMagazin CumpãrãtorCumpãrãtor

Numãr Global
de Locatie

Numãr Global
de Locatie

Numãr Global
de Locatie

Numãr Global
de Locatie

Numãr Global
de Locatie

Numãr Global
de Locatie

Numãr Global
de Articol Comercial

Numãr Global
de Articol Comercial

Numãr Global
de Articol Comercial

Numãr Global
de Articol Comercial

Cod Serial al
Containerului de Expeditie

Cod Serial al
Containerului de Expeditie

Coduri de bareCoduri de bare EPC/RFIDEPC/RFID

5 941873 000214 >

EAN-13EAN-13

Capturã automatã dateCapturã automatã date

Sistemul GS1 de purtãtori de dateSistemul GS1 de purtãtori de date

GS1 DataBarGS1 DataBar GS1 DataMatrixGS1 DataMatrix GS1 128GS1 128

Scanate la POSScanate la POS Scanate în mediu logisticScanate în mediu logistic

Tag RFIDTag RFID
0 5940010999992 (15) 010112

ITF-14ITF-14
1 5940010999992(00) 059400109999920009(01) 05940010999992

Reþeaua Globalã GS1 de Sincronizare a Datelor Reþeaua Globalã GS1 de Sincronizare a Datelor 

O altã ipostazã a managementului informaþiilor, având la bazã 
standarde GS1 EANCOM ºi XML, o reprezintã  

- care se referã la transmiterea electronicã a 
GS1 eCom - Schimbul 

Electronic de Date 
GS1 eCom - Schimbul 

Electronic de Date 

Schimb Electronic de Date (EDI)Schimb Electronic de Date (EDI)
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Managementul eficient al informaþiilor reprezintã una dintre axele 
centrale ale practicilor ECR în scopul creãrii valorii la consumator 
prin practici colaborative. Þintele propuse se regãsesc în procesele 
de optimizare a planif icãri i  producþiei , previzionãri i , 
reaprovizionãrii, transportului ºi logisticii magazinelor, în atingerea 
unei vizibilitãþi depline pe lanþul de distribuþie, astfel încât sã se 
satisfacã întotdeauna cerinþele de trasabilitate, în realizarea trecerii 
totale la tranzacþiile dematerializate prin înlocuirea documentelor 
de hârtie cu mesageria electronicã, în creºterea satisfacþiei consu-
matorilor prin asigurarea unei disponibilitãþi crescute la raft (OSA). 

Managementul eficient al informaþiilor 

 Managementul eficient al informaþiilor 
pe lanþul de distribuþie

 Managementul eficient al informaþiilor 
pe lanþul de distribuþie

Reprezintã esenþa colaborãrii dintre partenerii comerciali ai lanþului 
de distribuþie.  Astãzi, cantitãþi uriaºe de date sunt colectate din 
sistemele IT ale retailerilor ºi producãtorilor. Adopþia standardelor 
GS1 globale de identificare ºi comunicaþie sprijinã procesul de 
partajare, prelucrare ºi integrare a datelor POS. ECR elaboreazã o 
serie de metode analitice pentru extragerea informaþiilor relevante 
din datele POS dar toate pivoteazã în jurul cheilor GS1 de 
identificare. Pentru maximizarea beneficiilor, nu este suficientã 
simpla analizã a datelor POS furnizate de retailer ci presupune 
încadrarea acestora în context cu alte surse de informaþii astfel încât 
sã furnizeze statistici corecte ºi previziuni realiste. 

Partajarea Datelor de la POS Partajarea Datelor de la POS 

Eticheta Logisticã GS1Eticheta Logisticã GS1

Reþeaua EPCglobalReþeaua EPCglobal

Lumea distribuþiei se confruntã cu variaþii ale cererii, antrenând 
rupturi de stocuri ºi disfuncþionalitãþi industriale ºi logistice majore. 
Pentru limitarea acestor consecinþe, întreprinderile sunt tentate sã se 
angajeze în strategii de suprastocuri, dar aceste practici sunt extrem 
de costisitoare. Acesta este contextul în care câºtigã teren tehnicile 
GPA ºi cross docking,  care vizeazã sã îmbunãtãþeascã  
disponibilitatea produsului la raft, reducând costurile ºi stocurile pe 
lanþul de aprovizionare.

Practicã ECR bazatã pe cooperarea logisticã dintre producãtor ºi 
distribuitor, GPA are drept scop optimizarea lanþului de 
aprovizionare. GPA modificã procesul tradiþional de comandã ºi 
reaprovizionare, pânã atunci pilotat de distribuitor, asigurând un 
parteneriat în care producãtorul determinã cantitãþile de livrat 
pornind de la informaþiile referitoare la stocuri ºi vânzãri pe care i le 
transmite clientul sãu. Transmiterea datelor se face în mod automat 
între parteneri  pentru a garanta fiabilitatea ºi rapiditatea fluxurilor 
de informaþii.

GPA faciliteazã gestionarea comenzilor prin automatizarea 
schimbului de informaþii via EDI ºi utilizarea mesajelor EANCOM 
INVRPT / SLSRPT (pentru transmiterea informaþiilor despre stocuri/ 
vânzãri) ºi ORDERS (pentru transmiterea informaþiilor de 
propunere/notificare de comandã ºi confirmare a comenzii). Se 
disting douã tipuri de punere în aplicare a GPA: 

Gestionarea Partajatã a Aprovizionãrii (GPA)Gestionarea Partajatã a Aprovizionãrii (GPA)

Pe baza informaþiilor de stoc ºi/sau vânzãri transmise de 
distribuitor cu mesajul INVRPT, producãtorul emite o propunere de 
comandã care va fi validatã de distribuitor (cu mesajul EANCOM 
ORDERS - notificare/confirmare). Apoi, în mod obiºnuit, tranzacþia 
continuã prin transmiterea împreunã cu marfa a avizului de 
expediþie (mesajul DESADV), emiterea facturii (mesajul INVOIC) ºi 
recepþia mãrfii (RECADV).

CMI (Co-Managed Inventory)CMI (Co-Managed Inventory)

VMI (Vendor Managed Inventory) VMI (Vendor Managed Inventory) 

Se deosebeºte de CMI prin statutul de notificare fermã a 
comenzii (mesaj ORDERS) trimise de cãtre producãtor pe baza 
informaþiilor primite cu mesajul INVRPT ºi a nivelelor pentru stocuri 
convenite prin clauze contractuale. Comanda astfel emisã, care nu 
aºteaptã nici o confirmare din partea distribuitorului. Aceastã 
notificare este imediat urmatã de transmiterea avizului de expediþie 
(mesaj DESADV) ºi de expedierea mãrfii. 

Colectarea ºi transmiterea informaþiilor despre stocuri ºi vânzãri 
de la distribuitor cãtre producãtor se sprijinã pe tehnici de lectura 
opticã ºi de comunicaþie EDI, pentru schimb de informaþii rapid ºi 
fiabil.

Standardele care stau la baza acestor tehnici sunt numerele 
unice de identificare GTIN, GLN,  codurile de bare EAN-8, EAN-13, 
EAN-14 ºi mesajele EANCOM/EDIFACT.

Standardele GS1 pentru GPAStandardele GS1 pentru GPA

GPA este, dintre abordãrile ECR pe lanþul de distribuþie, cea mai 
cunoscutã (63% dintre companii), cea mai utilizatã (51% dintre 
companii) ºi cu cel mai mare impact înregistrat prin aplicarea sa 
(44% dintre companii).

Practica GPA duce în final, la îmbunãtãþirea calitãþii livrãrilor de la 
producãtor la retailer cu un procent cuprins între 2%-12%, la o mai 
corectã previzionare ºi ajustare a producþiei, iar la nivel de 
distribuitor, la diminuarea stocurilor cu 25%-50%, a ruperilor de stoc 
cu 5,9% ºi a costurilor cu 7,4%, inclusiv cele de transport. 
Corectitudinea ºi eficienþa procesului de comandã realizat prin GPA 
au, de asemenea, ca efect, scãderea numãrului de zile necesar 
reaprovizionãrii cu 35%-75% ºi a retururilor cu 20%-60%, pe fondul 
creºterii vânzãrilor cu 5%-6%, în special pe perioada promoþiilor.  
(Sursa: ECR Europe/McKinsey & Company "The next generation" 
retailer and manufacturer collaboration survey 2012)

Impactul GPA asupra lanþului de distribuþieImpactul GPA asupra lanþului de distribuþie

ECR RomaniaECR Romania

Centrul de Soluþii EAN a dezvoltat un instrument web pentru 
editarea de etichete logistice sub standard GS1-128 pentru 
identificarea ºi urmãrirea unitãþilor de încãrcãturã omogene sau 
neomogene, standard sau nestandard, ce conþin mãrfuri de orice fel.  
Eticheta poate fi tipãrita direct din aplicaþie sau salvatã pe 

www.csean.ro/gs1label128www.csean.ro/gs1label128

Generator online de eticheta logisticã GS1Generator online de eticheta logisticã GS1

calculatorul utilizatorului. Serviciul poate fi accesat  de cãtre toti 
membrii activi ai GS1 Romania, pe bazã de parolã.  

Identificarea prin radiofrecvenþã - RFID - este o tehnologie ce 
permite companiilor sã-ºi gestioneze lanþul de distribuþie la un nivel 
de automatizare fãrã precedent ºi cu posibilitãþi de control mult 
îmbunãtãþite, servind drept element fundamental al reþelei 
EPCglobal, o reþea globalã care permite partajarea datelor 
referitoare la produse cu partenerii comerciali, de o manierã sigurã ºi 
rapidã. Producãtorul ataºeazã fiecãrui produs un tag RFID ce conþine 
un cod unic electronic de produs (EPC). Tagurile permit identificarea, 
numãrarea ºi urmãrirea produselor, rapid, ieftin ºi complet 
automatizat la trecerea prin zona de acþiune a unui cititor RFID. 
Informaþiile sunt procesate ºi transmise cãtre serviciile de informaþii 
EPCIS. Magazinul, care a urmãrit marfa prin conexiunea proprie 
EPCIS are cititoare RFID la docuri si efectueazã citirea în masã a 
codurilor EPC pentru receptionarea produselor. Sosite la centrul de 
distribuþie, pachetele nu trebuie desfãcute pentru a se examina 
conþinutul, codurile EPC fiind citite si fãrã asigurarea unei raze 
vizuale între tag si cititor. Sistemul de gestiune al magazinului este 
actualizat automat. În plus, rafturile magazinului sunt dotate cu 
antene RFID ºi trimit un mesaj sistemului automat de reapro-
vizionare. 

ECR Romania este, urmare a opþiunii 
manifestate in 2010, pe baza rãspunsului 
favorabil primit de la majoritatea mem-
brilor fondatori, Membru Corespondent al 
Forului european, ECR Europe.   

ECR Romania este, urmare a opþiunii 
manifestate in 2010, pe baza rãspunsului 
favorabil primit de la majoritatea mem-
brilor fondatori, Membru Corespondent al 
Forului european, ECR Europe.   

In luna octombrie a acestui an ne-am 
propus organizarea unei conferinþe 
naþionale pe teme ECR la care invitãm 
membrii ECR Romania ºi alte companii care 
doresc sã se implice în proiecte sã participe 
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la acest eveniment si sã ne susþinã in 
stabilirea unui program de acþiune pentru 
anul in curs. Principala temã dezbãtutã va 
fi Disponibilitatea la Raft (OSA): statistici, 
cauze, tehnici ECR de îmbunãtãtire.

la acest eveniment si sã ne susþinã in 
stabilirea unui program de acþiune pentru 
anul in curs. Principala temã dezbãtutã va 
fi Disponibilitatea la Raft (OSA): statistici, 
cauze, tehnici ECR de îmbunãtãtire.

Este un suport fizic complex al informaþiilor ce însoþesc o unitate 
logisticã pe întreg lanþul de distribuþie, alternativã la automatizarea 
comunicaþiilor prin EDI. Pentru o procesare facilã ºi rapidã a datelor 
de cãtre toþi partenerii implicaþi în procesul comercial, informaþiile 
despre unitãþile de expediþie trebuie sã fie aranjate într-un ºablon 
standard numit eticheta logisticã GS1. Informaþia de pe etichetã se 
reprezintã sub formã de cod de bare, citibil automat ºi sub formã de 
text, citibil direct de utilizator. Singura cerinþã obligatorie este ca 
unitãþile logistice sã fie identificate cu un numãr serial unic,  Codul 
Serial al Containerului de Expediþie (SSCC), ceea ce permite  
utilizatorilor sã identifice unic unitãþile logistice astfel încât acestea  
sã poatã fi urmãrite ºi trasate pe întreg lanþul de distribuþie. Prin 
scanarea codului de bare SSCC se realizeazã totodatã înregistrarea 
automatã a expediþiei ºi recepþiei mãrfurilor, gestiunea optimizatã a 
stocurilor ºi inventarierea; controlul reclamaþiilor; gestionarea 
bunurilor returnabile. Se pot reprezenta datele despre companie, 
locaþii, identificatorul de articol comercial GTIN, varianta  de produs, 
date de producþie/de ambalare/de valabilitate, numãrul de lot, 

mãsuri comerciale sau logistice, numãr comandã, informaþii de 
rutare, manipulare, etc.

ProducãtorProducãtor

Sistem de informatieSistem de informatie

Gestiunea comenzilorGestiunea comenzilor

ADV / logisticãADV / logisticã

Serviciul financiarServiciul financiar

ADV / logisticãADV / logisticã
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Flux fizicFlux fizicFlux de informatiiFlux de informatii

Interfata EDIInterfata EDI

INVRPTINVRPT

ORDERS propuneriORDERS propuneri
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RECADVRECADV

ORDERS confirmãriORDERS confirmãri
DESADVDESADV
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Prin OSA (On Shelf Availability), se face referire la produsele 
aflate la raft, pregãtite pentru vânzare, ºi al cãror stoc poate satisface 
cererile clienþilor pânã la urmãtoarea reaprovizionare. 
Disponibilitatea la raft nu este un concept nou. Necesitatea 
îmbunãtãþirii disponibilitãþii la raft i-a preocupat pe retaileri ºi 
producãtori de decenii. Însã, în mod surprinzãtor, numai 50% dintre 
retaileri considerã importantã disponibilitatea la raft, un procent cu 
puþin mai ridicat faþã de cel de acum 5 ani ºi se aºteaptã o creºtere de 
pânã la 73% în urmãtorii 5 ani, când încã va fi în urma nivelului de 
importanþã pe care îl acordã producãtorii - de la 29% acum 5 ani, la 
77% în prezent cu estimarea unei creºteri de pînã la 97% în viitorii 5 
ani. Importanþa OSA se explicã prin faptul cã o îmbunãtãþire cu 3% a 
sa determinã o mãrire a profitului cu 1%. Valorile pe care le atinge în 
prezent OSA ajung la 95%-97% variind în funcþie de numeroºi 
factori precum: regiunea, tipul de magazin, categoria de produse, 
perioada din an/sãptãmânã/zi, etc. În general, estimãrile retailerilor 
sunt mai modeste decât cele ale producãtorilor. Diferenþa privind 
nivelul OSA la retaileri ºi cel la producãtori, aparþinând aceluiaºi lanþ 

Creºterea Disponibilitãþii la Raft (OSA) Creºterea Disponibilitãþii la Raft (OSA) 

Existã de asemenea o varietate a rãspunsurilor consumatorilor 
în situaþii de OOS care pot fi sintetizate în cinci acþiuni cheie pe care 
cumpãrãtorii le pot întreprinde când se aflã în faþa unui raft gol: 
amânã achiziþia (15%), cumpãrã de la alt magazin (31%), renunþã la 
achiziþie (9%), înlocuiesc articolul cu altã marcã (26%), înlocuiesc 
articolul cu unul din aceeaºi marcã (19%). Substituþia cu un brand 
diferit are impact asupra producãtorului , în timp ce orientarea cãtre 
un alt magazin are efect asupra retailerului.  

Cele mai semnificative consecinþe ale unei Disponibilitãþi la Raft 
scãzute sunt: pierderea vânzãrilor (38%), nemulþumirea clienþilor 
(37%), scãderea loialitãþii faþã de brand/magazin (17%), pierderea 
profitului (7%), crearea unei imagini incorecte a cererii pe lanþ (1%). 
Pentru prevenirea acestor situaþii companiile trebuie sã colaboreze 
pentru a-ºi atinge scopurile care au ajuns acum la un numitor comun 
- satisfacerea cumpãrãtorului/consumatorului. O potenþialã cale de 
colaborare este trecerea responsabilitãþii previzionãrii de la echipa 
comercialã a retailerului la cea a furnizorului (GPA), în speranþa cã 
lanþul de distribuþie va deveni mai transparent ºi mai eficient.

de distribuþie, se explicã prin modul diferit de mãsurare, motiv 
pentru care ECR are în vedere cu prioritate stabilirea unor metode 
comune.

Disponibilitatea la raft este în relaþie de inversã proporþiona-
litate cu nivelul rupturii de stoc (OOS) care, în Europa stagneazã din 
pãcate la un procent mediu de 8%, echivalentul a 2,3% din vânzãrile 
de pe piaþa europeanã. 

Ruptura de stoc intervine atunci când un produs nu se gãseºte în 
forma, aroma sau mãrimea doritã, nu se gãseºte în stare vandabilã, 
sau nu este amplasat la raftul obiºnuit - din perspectiva 
consumatorului ºi se menþine pânã în momentul realizãrii 
reaprovizionãrii. ªi OOS este perceput diferit de partenerii 
comerciali, astfel aproximativ jumãtate dintre producãtori 
estimeazã OOS la 3-4% în timp ce retailerii îl apreciazã la 2-11%. 

Aºa cum se menþioneazã în numeroase studii ECR existã 
discordanþe între retaileri ºi producãtori ºi în privinþa cauzelor unei 
OSA scãzute. Retailerii citeazã disponibilitatea la furnizori drept 
cauza principalã, în timp ce producãtorii clasificã comenzile 
retailerilor ca fiind cele mai determinante cauze. O abordare 
deschisã ºi colaborativã axatã pe îmbunãtãþirea experienþei 
clienþilor poate ajuta la alinierea acestor neconcordanþe. Cel mai 
important factor în evitarea rupturii de stoc este capabilitatea de a 
previziona corect cererea pentru un produs, totuºi, chiar ºi în cazul 
corectitudinii 100% a previziunii poate sã aparã o scãdere a OSA în 
special în procesul de comandã. Contribuþia GS1 la ameliorarea 
acestor cauze constã în asigurarea unui set de instrumente ºi soluþii. 
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Telefoanele mobile ne-au schimbat deja modul de viaþã, modul 
de lucru ºi de comunicare. Acum sunt în pragul de a influenþa ºi 
modul în care ne facem cumpãrãturile. 

Multe dintre telefoanele mobile de astãzi sunt capabile sã 
citeascã coduri de bare ºi sã acceseze Internetul. Ca urmare, pot 
aduce informaþii ºi servicii legate de un produs direct la consumator. 

Proprietarii de mãrci ºi retailerii au constientizat cã se pot utiliza 
telefoanele mobile pentru a oferi consumatorilor o experienþã de 
cumpãrare mai bogatã ºi servicii mai complexe. Acest potenþial nu 
este exploatat în totalitate deoarece nu existã interoperabilitate ºi 
compatibilitate deplinã între aplicatiile pe telefonul mobil, astfel cã 
este încã costisitor ºi dificil sã se lanseze servicii globale. În aceastã 
conjuncturã s-a impus necesitatea unor standarde globale ºi a unei  
infrastructuri neutre, de încredere atât pentru agenþii economici cât 
ºi pentru consumatori. 

Aici intervin standardele globale GS1. Implicându-se în industrie,  
în dezvoltarea de standarde la nivel global ºi în implementarea lor la 
nivel local, GS1 sprijinã companiile membre sã creeze ºi sã dezvolte 
aplicaþii pe telefoanele mobile ºi servicii interoperabile, scalabile, 
eficiente din punct de vedere al costurilor. 

Existã douã puncte fierbinþi în utilizarea standardelor GS1: 
n Sã se asigure identificarea produselor prin standarde GS1;
n Sã se permitã accesul la informaþii sigure despre produs. 
Pe acestea s-a axat activitatea grupului de lucru GS1 MobileCom.

Corelat cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, GS1 Romania ºi-a 
propus sã devinã Agregatorul naþional al Surselor de Date de 
Incredere, pentru a sprijini accesul consumatorului la informaþii 
suplimentare corecte despre produse, furnizate de proprietarii de 
marcã, prin utilizarea telefonului mobil conectat la Internet. Aplicaþia 

„Cumpara Informat"oferitã consumatorilor de cãtre GS1 Romania 
prin Centrul de Soluþii EAN asigurã în prezent acces la date 
suplimentare celor înscrise obligatoriu pe eticheta produsului prin 
interogarea aplicaþiei de pe telefoane de tip Android. Aplicaþia este 
în curs de dezvoltare ºi pentru alte modele de telefoane. Urmãriþi 
evoluþia aplicaþiei la adresa .www.csean.rowww.csean.ro

GS1 MobileCom considerã cã Ambalarea Extinsã, prin care în 
sens literal se înþelege extinderea informaþiilor dincolo de cele 
înscrise pe ambalaj în lumea virtualã, are un potenþial de creºtere 
imediatã a serviciilor pentru consumatori.  Prin utilizarea camerei 
unui telefon mobil pentru a citi un cod de bare se pot obþine mai 
multe informaþii despre un produs decât cele pe care producãtorul 
le poate tipãri pe ambalajul exterior ºi de asemenea se pot accesa 
servicii suplimentare. 

Ambalarea Extinsã este foarte simplu de utilizat de cãtre 
consumatorii din supermarket, care pot obþine imediat printr-o 
interogare a aplicatiei de pe telefonul molbil o gamã diversificatã de 
informaþii de la eticheta nutriþionalã, alergeni, traduceri ale 
informaþiilor despre produs în limba doritã, reþete, instrucþiuni de 
folosire, pânã la avantajele ecologice.

Prin urmare, serviciile de Ambalare Extinsã oferã rãspuns 
consumatorilor care solicitã informaþii suplimentare, rezolvând 
problema spaþiului limitat de pe ambalaje ºi totodatã punând capãt 
naturii statice a informaþiilor tipãrite pe ambalaj, acestea fiind în 
permanenþã actualizate.

Un alt aspect semnificativ este cã Ambalarea Extinsã susþine 
legãtura clarã dintre informaþiile oferite în punctul de vânzare ºi 
deciziile de achiziþie. Ambalarea Extinsã  furnizeazã consumatorilor 
informaþiile de care au nevoie, iar mai multe informaþii înseamnã 
încredere crescutã ºi automat, creºterea vânzãrilor.
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