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"Adunarea generalã din Paris a reprezentat o ocazie excepþionalã pentru cei  220 de 

reprezentanþi din 76 organizaþii naþionale GS1 sã îºi partajeze bunele practici, sã asculte istorisiri si 

prezentãri  inovatoare de implementare a standardelor. Este necesar sã avem încredere unii în alþii 

în cadrul organizaþiei GS1, sã avem o singurã viziune, o singurã voce ºi sã acþionãm unitar."  

d-l Lopera, CEO GS1

"Adunarea generalã din Paris a reprezentat o ocazie excepþionalã pentru cei  220 de 

reprezentanþi din 76 organizaþii naþionale GS1 sã îºi partajeze bunele practici, sã asculte istorisiri si 

prezentãri  inovatoare de implementare a standardelor. Este necesar sã avem încredere unii în alþii 

în cadrul organizaþiei GS1, sã avem o singurã viziune, o singurã voce ºi sã acþionãm unitar."  

d-l Lopera, CEO GS1

Adunarea Generalã GS1 2011Adunarea Generalã GS1 2011

GS1GS1 GS1GS1
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Agenda de lucru a Adunãrii Generale a inclus pentru 

analizã ºi aprobare: 

Arhitectura brand-ului GS1;

Modificãri ale Regulamentului intern al Bordului 

de conducere GS1; 

Raportul auditorilor cu privire la buget ºi taxe 

pentru perioada 2010 - 2011 ºi pentru perioada 

2011 - 2012; 

Strategii vizând sectoare industriale noi; 

Propuneri operaþionale (strategia eCom, noi chei 

GS1, politica GS1 faþã de sistemele de identificare 

non-GS1, încetarea reutilizãrii cheilor GS1 în 

domeniul sãnãtãþii, actualizarea politicii de 

n

n

n

n

n

alocare, gratuitã a numerelor pentru articole cu 

mãrime variabilã companiilor strãine, folosirea 

B2C ca sursã de date de încredere). 

În funcþia de preºedinte a fost ales dl. José Lopez 

ºi în funcþiile de vice-preºedinte, dl. Tim Smucker 

ºi dl. Zong-nan Wang;

Acceptarea organizaþiilor GS1 Tanzania ºi GS1 

Brunei ca organizaþii membre GS1. Numãrul 

total al organizaþiilor naþionale GS1 se ridicã 

acum la 111. Adunarea Generalã 2012 va fi 

organizatã în Columbia. 

n

n

1. Rezultatele obþinute în perioada 

analizatã (mai 2010 - mai 2011)

Proiectul pentru noi dezvoltãri ale tehnicilor 

de identificare 

n

n

n

n

În Retail 

EDI a fost implementat pentru mesajele unei 

tranzacþii comerciale de la comandã pânã la 

facturã;

Au fost definite cerinþele utilizatorilor, cerinþele de 

interoperabilitate ºi s-a stabilit o colaborare 

strânsã cu organisme internaþionale (ISO, EU, 

OECD) cu privire la rechemarea produselor;

Prin asocierea propunerilor GS1/GFSI (Global Food 

Safety Initiative) cu managementul TCGF 

(Traceability Consummer Goods Forum) s-a fãcut 

un nou pas în dezvoltarea bunelor practici în 

trasabilitatea alimentelor; în acord cu TCGF s-a 

convenit convertirea bunelor practici în standarde 

globale GS1; 30 organizaþii naþionale au fost 

instruite ºi au implementat trasabilitatea 

alimentelor;

S-au elaborat propuneri ca B2C sã devinã mediu 

de obþinere a "datelor de încredere". 

1. Rezultatele obþinute în perioada 

analizatã (mai 2010 - mai 2011)

Proiectul pentru noi dezvoltãri ale tehnicilor 

de identificare 

În Retail 

În Sãnãtate

S-a aprobat ºi publicat Ghidul de identificare ºi cel 

de trasabilitate;

Baza de date a politicii publice a fost lansatã cu 

succes.

În Transport ºi Logisticã

S-a finalizat ºi s-a supus aprobãrii ghidul "Strategia 

T&L".

Alte sectoare

S-au pregãtit prezentãri ale unor noi posibile dez-

voltãri în industia auto, servicii financiare ºi poºtale

S-au fãcut, pe baza acestor noi dezvoltãri, pro-

puneri de noi chei de identificare; documentaþia a 

fost supusã Adunãrii Generale spre aprobare.

GSMP reorganizat dupã noi cerinþe, a elaborat 

noua strategie eCom ºi o nouã dezvoltare pentru 

GEPIR care numãrã 99 organizaþii naþionale 

conectate, ºi care, prin versiunea 4.0 pentru 

interoperabilitatea marcajelor în tehnologiile 

Coduri de bare ºi EPC, deschide noi perspective în 

mediul de afaceri. 

n

n

n

n

n

Proiectul pentru  Dezvoltarea Standardelor

n

În Sãnãtate

În Transport ºi Logisticã

Alte sectoare

Proiectul pentru  Dezvoltarea Standardelor
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Proiectul de Marketing ºi Comunicaþii

n

n

n

Proiectul EPCglobal

n

n

n

Proiectul GDSN

n

n

n

n

A fost definitivatã ºi supusã spre aprobare Arhi-

tectura brand-ului GS1; primul test pilot pentru 

promovarea brand-ului se va lansa în iunie a.c. ;

Planul global de marketing este pe cale sã 

stabilizeze o reþea (organizaþii naþionale - biroul 

global) interdependentã, de mare performanþã; 

A fost lansat cu succes programul Global Solution 

Providers, în acord cu SAP.

Electronic Article Surveillance (Etapa I) este larg 

rãspândit în industria  confecþiilor;

Numãrul proiectelor pilot pentru sisteme EPCIS 

este în creºtere;

Standardele pentru HF Air Interface au fost 

lansate.

Peste 6.8 milioane GTIN-uri au fost publicate în 

132 de þãri;

Au fost certificate 28 data pool-uri; 

Extinderea în sectoarele: sãnãtate, electronice, 

vopsele;

O serie de Iniþiative naþionale extind aceste 

rezultate, care pe bazã de B2C  vor deschide noi 

perspective.

Proiectul de Marketing ºi Comunicaþii

Proiectul EPCglobal

Proiectul GDSN

2. Propuneri aprobate în Adunarea 

Generalã pentru perioada 

mai 2011-mai 2012

Strategia eCom 

Noutãþi în politica de gestiune a codurilor 

Întrucât nu existã o implementare globalã uniformã a 

standardelor GS1 eCom, (peste 70% dintre organizaþiile 

membre au raportat utilizarea localã a standardelor non-

GS1 eCom), Adunarea Generalã din anul acesta a luat în 

discuþie dezvoltarea unei noi strategii eCom care 

transformã viziunea GS1 de la "un limbaj global unic" la  

"interoperabilitate" între sistemele existente, menþinând 

alinierea la UN/CEFACT.

Sistemul GS1 se extinde cuprinzând noi elemente ce 

îi modificã arhitectura actualã (figura de mai jos).

Obiectivul acestei modificãri este de a determina 

soluþii care sã atragã noi sectoare ce nu pot folosi 

actualul sistem de identificare GS1, garantând 

integritatea sistemului GS1, fãrã a avea un impact 

negativ asupra utilizatorilor existenþi. 

Pentru Adunarea Generalã de anul acesta s-a impus 

stabilirea unei noi semantici pentru a descrie cheile ºi 

dezvoltarea unui proces de evaluare a cererilor de 

modificare a cheilor sau de definire a unor chei noi 

pentru noi domenii.

2. Propuneri aprobate în Adunarea 

Generalã pentru perioada 

mai 2011-mai 2012

Strategia eCom 

Noutãþi în politica de gestiune a codurilor 

De asemenea, a fost luatã în discuþie o nouã versiune 

a politicii GS1 în privinþa sistemelor de identificare non-

GS1. Noua structurã reflectã conceptul de clasã a cheilor 

ºi include cerinþele pentru acordurile cu privire la cheile 

de clasa 2 ºi 3. Aceastã dezvoltare permite o nouã 

politicã în privinþa sistemelor de identificare non-GS1.

acestor numere pentru companiile strãine vor fi 

procesate prin intermediul Organizaþiei membre locale, 

iar numerele alocate sunt livrate la Organizaþia membrã 

localã ºi nu direct la compania strainã.

Adunarea Generalã a aprobat adãugarea urmãtoarei 

reglementãri la politica existentã: „Organizaþiile GS1 

locale menþin un registru cu privire la utilizarea 

numerelor emise de cãtre alte organizaþii naþionale GS1 

pentru companiile membre locale. Aceste informaþii sunt 

puse la dispoziþie, la cerere, organizaþiei GS1 emitente".

Prioritãþile ce se impun în perioada ce urmeazã 

pivoteazã în jurul poziþionãrii GS1 în raport cu Lanþul 

Valoric al viitorului: 

Continua întãrire a bazei sistemului GS1 ºi 

furnizarea unor servicii cât mai bune utilizatorilor 

principali (în domeniul de retail, sãnãtate,  

transport/logisticã) prin sistemul GS1; 

Creºterea în importanþã a rolului de jucãtori cheie 

în lumea internetului cu o intrare de succes în 

mediul B2C ºi reconfigurarea bordului EPC global 

pentru a conferi o performanþã superioarã; 

Penetrarea ºi angajarea în noi sectoare precum cel 

al industriei auto ºi cel al serviciilor financiare.

Prioritãþile pentru 2011-2012 

n

n

n

Prioritãþile pentru 2011-2012 

Legendã:
* Chei Clasa 1: chei administrate ºi controlate exclusiv de GS1
* Chei clasa 2: chei al cãror cadru este controlat de GS1 dar o parte din capacitatea de numerotare este alocatã unei scheme de identificare administratã de 
   o agenþie externã, de exemplu : ISBN, National Drug Code
* Chei clasa 3: chei administrate ºi controlate în totalitate din afara GS1 dar care sunt susþinute parþial de sistemul GS1, de exemplu: CAGE, DoDAAC

Legendã:
* Chei Clasa 1: chei administrate ºi controlate exclusiv de GS1
* Chei clasa 2: chei al cãror cadru este controlat de GS1 dar o parte din capacitatea de numerotare este alocatã unei scheme de identificare administratã de 
   o agenþie externã, de exemplu : ISBN, National Drug Code
* Chei clasa 3: chei administrate ºi controlate în totalitate din afara GS1 dar care sunt susþinute parþial de sistemul GS1, de exemplu: CAGE, DoDAAC

Arhitectura brand-ului GS1
GS1 ar trebui sã comunice responsabilitatea 

socialã ºi valorile etice prin brand-urile sale ºi de 

aceea s-a propus crearea unei echipe care sã se 

ocupe cu dezvoltarea unei carte etice.  Brand-ul GS1 

nu era suficient cunoscut ºi Biroul Global trebuie sã 

investeascã mai multe resurse pentru a ajuta 

organizaþiile naþionale mici în promovarea GS1. 

Arhitectura brand-ului GS1 are ca obiectiv 

schimbarea modului de promovare a brand-ului GS1 

ºi se axeazã pe întãrirea unitãþii brand-ului, evitarea 

multiplicãrii sub-brand-urilor. În prezent existã un 

brand pentru fiecare produs sau serviciu nou. Pentru 

viitor se propune concentrarea pe brand-ul 

corporaþiei GS1 pentru întãrirea sa, prin includerea 

denumirilor produselor ºi serviciilor BarCodes, eCom, 

etc. în text, instituirea unor reguli unitare de 

branding ºi acordarea de sprijin la implementare 

organizaþiilor naþionale. 

Arhitectura brand-ului GS1
GS1 ar trebui sã comunice responsabilitatea 

socialã ºi valorile etice prin brand-urile sale ºi de 

aceea s-a propus crearea unei echipe care sã se 

ocupe cu dezvoltarea unei carte etice.  Brand-ul GS1 

nu era suficient cunoscut ºi Biroul Global trebuie sã 

investeascã mai multe resurse pentru a ajuta 

organizaþiile naþionale mici în promovarea GS1. 

Arhitectura brand-ului GS1 are ca obiectiv 

schimbarea modului de promovare a brand-ului GS1 

ºi se axeazã pe întãrirea unitãþii brand-ului, evitarea 

multiplicãrii sub-brand-urilor. În prezent existã un 

brand pentru fiecare produs sau serviciu nou. Pentru 

viitor se propune concentrarea pe brand-ul 

corporaþiei GS1 pentru întãrirea sa, prin includerea 

denumirilor produselor ºi serviciilor BarCodes, eCom, 

etc. în text, instituirea unor reguli unitare de 

branding ºi acordarea de sprijin la implementare 

organizaþiilor naþionale. 

Sistemul GS1Sistemul GS1

Chei clasa 3

Extinderea
sistemului GS1

Chei clasa 3

Extinderea
sistemului GS1

Chei clasa 1 si 2

Sistemul GS1
central

Chei clasa 1 si 2

Sistemul GS1
central

IdentificareIdentificare Coduri
de bare
Coduri
de bare

RFIDRFID Aliniere
date master

Aliniere
date master

Mesagerie
electronicã
Mesagerie
electronicã

Partajare
evenimente

Partajare
evenimente

Chei GS1Chei GS1

AI-uriAI-uri

DefinitiiDefinitii

ITF-14ITF-14

EAN/UPCEAN/UPC GS1
EPCglobal

Gen2

GS1
EPCglobal

Gen2

Alte
headere EPC

Alte
headere EPC

ONSONS

EPCISEPCIS

eComeComGDSNGDSN

Manualul operaþional GS1 clarificã  care 

documente sunt obligatoriu de implementat de cãtre 

organizaþiile naþionale ºi care documente reprezintã 

numai ghiduri ºi informãri. Toate documentele cu 

statut de "mandatorii" trebuie sã fie aprobate de 

Adunarea Generalã. Pentru anul urmãtor s-a înaintat 

spre aprobare documentul "Principiile Arhitecturii 

GS1" astfel încât acest document sã poatã fi etichetat 

drept mandatoriu în manualul operaþional. Propu-

nerea a fost susþinutã de Comitetul de Conducere 

pentru Standarde reunit în februarie ºi aprilie a.c.

Manualul operaþional GS1 clarificã  care 

tat de cãtre 

organizaþiile naþionale ºi care documente reprezintã 

numai ghiduri ºi informãri. Toate documentele cu 

statut de "mandatorii" trebuie sã fie aprobate de 

Adunarea Generalã. Pentru anul urmãtor s-a înaintat 

spre aprobare documentul "Principiile Arhitecturii 

GS1" astfel încât acest document sã poatã fi etichetat 

drept mandatoriu în manualul operaþional. 

 susþinutã de Comitetul de Conducere 

pentru Standarde reunit în februarie ºi aprilie a.c.

documente sunt obligatoriu de implemen

 

Propu-

nerea a fost

Ca parte a politicii de gestiune a codurilor s-a emis 

hotãrârea de interzicere a realocãrii cheilor GS1 de cãtre 

companiile ce comercializeazã articole medicale de 

producþie curentã, produse farmaceutice sau dispozitive 

medicale. Realocarea identificatorilor unici poate 

produce o dublare a cheilor GS1 pe lanþul de distribuþie 

din domeniul sãnãtãþii ºi ridicã astfel riscuri mari, având 

în vedere cã datele asociate cheilor GS1 originare pot fi 

folosite de partenerii comerciali ºi organismele de 

reglementare pentru analize statistice sau înregistrare a 

serviciilor, mult timp dupã ce au fost alocate. Manualul 

operaþional este înaintat spre aprobare Adunãrii 

Generale iar în conformitate cu cererea venitã din partea 

GSMP se vor modifica corespunzãtor Specificaþiile 

Generale. 

În aºteptarea unei soluþii internaþionale pentru 

codificarea produselor cu mãsurã variabilã vândute la 

punctul de vânzare cu amãnuntul, toate Organizaþiile 

membre ar trebui sã fie de acord sã aloce "numere de 

articol cu mãsurã variabilã" pentru codificarea articolelor 

de marcã cu mãsurã variabilã, fãrã taxã, atunci când sunt 

în cauzã companii strãine. Cererile privind alocarea 

Alocarea gratuitã a numerelor de codificare 

pentru produsele de marcã cu mãsurã 

variabilã fabricate de companii strãine

Alocarea gratuitã a numerelor de codificare 

pentru produsele de marcã cu mãsurã 

variabilã fabricate de companii strãine

ReguliReguli

Standarde 
de aplicare
Standarde 
de aplicare

GS1-128GS1-128

GS1 DataBarGS1 DataBar

GS1 
DataMatrix

GS1 
DataMatrix

EANCOMEANCOM

GS1 XMLGS1 XML

ONSONS

EPCISEPCIS

GS1
EPCglobal

Gen2

GS1
EPCglobal

Gen2

Headere
EPC GS1
Headere
EPC GS1

GTSGTS

Procese
comerciale

Procese
comerciale
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Obiectivul pe termen lung este ca GS1 sã devinã cel 

mai utilizat standard global. Strategia pentru penetrarea 

în noi sectoare constã în:

1. Dezvoltarea de noi funcþionalitãþi a actualului 

sistem GS1 în sectoare principale: Retail/Bunuri 

de consum, Sãnãtate, Transport & Logisticã; 

2. Expansiunea actualului sistem GS1 ºi dezvoltarea 

de noi funcþionalitãþi în sectoare secundare; 

3. Exploatarea tuturor oportunitãþilor apãrute în 

"Zonele albe" folosind sistemul GS1 în forma sa 

actualã, fãrã modificãri substanþiale; prin 

acoperirea "Zonelor albe" va creºte influenþa 

organizaþiei GS1, stabilitatea financiarã ºi se va 

produce o reducere a costurilor în favoarea 

utilizatorilor;

4. Implementarea strategiei pentru T&L; 

5. Dezvoltarea standardelor globale pentru servicii 

financiare;

6. Apropierea de sectorul auto pentru a-l susþine în 

rezolvarea cerinþelor specifice. Se reþine într-o 

privire generalã cã, pentru identificarea  compo-

nentelor/pieselor auto se poate crea o cheie 

serializatã, unicã pe plan global, care sã utilizeze 

date alfanumerice. Aceastã soluþie ar putea fi 

adoptatã ºi în alte sectoare care în prezent nu 

folosesc sistemul GS1 ºi care au chei cu o structurã 

similarã. 

Printre dezvoltãrile standardelor pentru alte 

sectoare s-a menþionat strategia de lucru cu UPU 

(Universal Postal Union) ºi statutul GSIN (Global 

Shipment Identification Number) versus SSCC (Serial 

Shipping Container Code). GSIN îndeplineºte toate 

cerinþele numãrului UCR (Unique Consignment 

Reference) al World Customs Organisation (WCO) care 

poate fi utilizat de autoritãþile vamale pentru 

identificarea unei grupãri de unitãþi de expediþie. 

Strategia de colaborare cu UPU va fi prezentatã bordului 

de conducere în octombrie 2011. 

1. Strategia în domeniul Serviciilor

     financiare

În perioada urmãtoare GS1 se va concentra pe 

influenþarea conducãtorilor la nivel de industrie, 

guverne, politicã publicã în sensul adopþiei unor 

date financiare globale ºi a unei infrastructuri 

standardizate pentru reducerea riscurilor sistemului 

financiar global.  

Serviciile financiare se bazeazã pe o infrastructurã 

costisitoare, greoaie ºi ineficientã pentru furnizarea, 

maparea, curãþarea ºi procesarea datelor între diferitele 

sisteme. Instituþiile financiare duc lipsa unor date de 

referinþã standardizate atât timp cât sursele de date sunt 

sisteme proprietar diferite.

Lipsa standardelor pentru date financiare a 

reprezentat o problemã în timpul crizei financiare din 

2008 ºi a îngreunat procesul de detectare a riscurilor de 

sistem. În timpul crizei financiare lipseau informatii în 

domeniu ºi de aceea a apãrut un efect în cascadã de 

nesiguranþã ºi îndoialã. 

Nu existã standarde globale acceptate pentru date 

de identificare si acest fapt limiteazã "vizibilitatea" în 

sectorul financiar. Este greu pentru organismele de 

reglementare sã « vadã » datele ºi sã determine riscul 

sistemic dacã nu existã date standardizate în cadrul unei 

instituþii sau a unei industrii. 

Vizibilitatea construitã pe baza standardelor de date  

va sprijini stabilitatea financiarã globalã, prin posibilita-

tea de a urmãri datele financiare.  Un sistem de codifica-

re universal, bazat pe standarde, este un bun public care 

nu trebuie pãstrat în proprietatea cuiva ºi acest lucru îl 

poate oferi numai o organizaþie nonprofit precum GS1. 

Sectorul financiar va avea de câºtigat din standardi-

zarea datelor având în vedere cã fie ºi numai o creºtere a 

eficienþei cu 5%,  reprezintã economii anuale de zeci de 

milioane de dolari. 

1. Strategia în domeniul Serviciilor

     financiare

În perioada urmãtoare GS1 se va concentra pe 

influenþarea conducãtorilor la nivel de industrie, 

guverne, politicã publicã în sensul adopþiei unor 

date financiare globale ºi a unei infrastructuri 

standardizate pentru reducerea riscurilor sistemului 

financiar global.  

2. Strategia în domeniul Transport &

    Logisticã 

Obiectivul GS1 cu privire la Transport ºi Logisticã 

(T&L) este de a creºte eficienþa ºi vizibilitatea opera-

þiunilor de transport ºi logisticã pe lanþul de distribuþie 

prin utilizarea standardelor globale GS1 de identificare ºi 

a noilor mesaje EDI, respectiv a Modelului de Inter-

operabilitate Logisticã (LIM) 

2. Strategia în domeniul Transport &

    Logisticã 

3. Strategia pentru B2C ca Sursã de Date

    de Încredere  

Cu dezvoltãrile tehnologiilor de comert electronic 

experienþa de cumpãrare a consumatorilor poate fi 

îmbogãþitã prin obþinerea unor date sigure despre 

produsele furnizate chiar de cãtre proprietarul mãrcii. 

Acþiunile GS1 B2C presupun tocmai standardizarea 

cheilor ºi purtãtorilor de date, stabilirea B2C ca Sursã de 

Date de Încredere ºi proiectarea cupoanelor B2C digitale. 

Cerinþele utilizatorilor au fost definite în martie 2011 iar 

acordul de standardizare se va primi în septembrie 2011.

Adunarea a fost informatã cã urmeazã sã se încheie 

un acord cu Consumer Goods Forum privind informaþiile 

nutriþionale ce trebuie incluse în eticheta produselor 

alimentare. Acest eveniment va impune o aliniere a GS1 

cu TCGF. Implementarea primei faze a proiectului a fost 

programatã pentru decembrie a.c. Consumatorii solicitã 

ºi alte date, precum informaþii despre produsele 

rechemate, în special cele farmaceutice. Existã de 

asemenea o cerere pentru informaþii suplimentare celor 

care apar pe etichete, de exemplu în domeniul 

electronicelor. Existã un interes mare în ceea ce priveºte 

informaþiile despre alergeni, dat fiind faptul cã numãrul 

de persoane care suferã de alergii, în lume, a devenit 

foarte mare. Proiectul se va desfãºura în câteva etape ºi 

va þine cont treptat de toate solicitãrile.

3. Strategia pentru B2C ca Sursã de Date

    de Încredere  

GS1 în perspectiva anului 2020GS1 în perspectiva anului 2020

În acest scop, în strategia aprobatã de Adunarea 

Generalã 2011, se au în vedere implementãri care 

asigurã vizibilitate pentru operatorii din T&L ºi obþinerea, 

pe baza unor astfel de rezultate, a ataºamentului unor 

parteneri importanþi precum World Customs Organi-

zation (WCO) ºi Universal Postal Union (UPU) printr-o 

promovare mai intensã a brand-ului GS1 în secto-

rul T&L. 
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Etapa 1 va începe cu informaþiile nutriþionale în 

sectorul de alimente ºi bãuturi, celelalte informaþii 

putând fi adãugate ulterior. Selectarea atributelor 

nutriþionale se face prin intersectarea a trei seturi de 

date: nevoile consumatorilor, eticheta cu atribute 

nutriþionale de pe ambalaj ºi atributele nutriþionale 

prevãzute în GDSN. În prezent, Dicþionarul Global de 

Date cuprinde 19 astfel de atribute. 

Strategia de a culege datele rãmâne la latitudinea 

organizaþiilor naþionale care vor avea nevoie de sprijinul 

Biroului Global ºi va fi nevoie de o strategie pentru a 

convinge utilizatorii sã-ºi înregistreze datele despre 

produse în bazele de date locale. Biroul Global va 

colabora cu organizaþiile naþionale pentru a rãspunde 

provocãrilor de aspect tehnic ºi va cere marilor companii 

reprezentate în Consumer Goods Forum sã transmitã 

acest mesaj subsidiarelor din diferitele þãri. 

Pentru ca B2C sã asigure o sursã de date de încredere, 

pentru a sprijini comunicarea datelor autorizate despre 

produse furnizate de proprietarii de mãrci consuma-

torilor, retailerilor, furnizorilor de aplicaþii pe internet, 

organizaþiilor guvernamentale folosind internetul ºi tele-

foanele mobile, GS1 va adapta standardele existente, 

bazate pe date ale produselor de marcã, folosite în 

Global Data Synchronization Network (GDSN) ºi în alte 

surse de date acreditate GS1. 

GS1 va adapta standardele existente, 

bazate pe date ale produselor de marcã, folosite în 

Global Data Synchronization Network (GDSN) ºi în alte 

surse de date acreditate GS1. 

Codul de bare 2D a fost propus în GSMP pentru 

folosirea lui în B2C. 

Cap Gemini a fost de acord sã participe ca partener în 

proiectul B2C. Primul pas stabilit este acela de a realiza 

un raport  care sã ajute la efectuarea studiilor de caz ale 

GS1 în furnizarea Surselor de Date de Încredere. Raportul 

va defini problemele cu care se confruntã consumatorii 

ºi proprietarii de mãrci, va stabili de ce GS1 este singura 

organizaþie în mãsurã sã ofere o soluþie ºi va realiza o 

aliniere la raportul TCGF 2020 Future Value Chain. 

În urma discuþiilor purtate pe aceastã temã, Adu-

narea Generalã a aprobat în unanimitate propunerile 

pentru Proiectul B2C - Sursã de Date de Încredere. 

Viziunea pentru anul 2020 se axeazã, aºa cum reiese 

din cuvântarea d-lui Miguel Lopera, pe patru concepte 

conturate în prezent ºi de mare importanþã pentru viitor:

sistemul GS1 care poate deveni mai puternic;

setul de instrumente care sã sprijine calitatea 

datelor;

tehnici de realizare a unei vizibilitãti depline pe 

lanþul de distribuþie; 

extinderea standardelor GS1 în direcþia conectãrii 

oamenilor cu companiile prin B2C.

Viziunea GS1 pentru anul 2020 

n

n

n

n

Viziunea GS1 pentru anul 2020 

GS1 în prezentGS1 în prezent GS1 în 2020 GS1 în 2020 

"Cumpãrã Informat" - 
un proiect GS1 România 
în sprijinul pieþei ºi consumatorilor 

"Cumpãrã Informat" - 
un proiect GS1 România 
în sprijinul pieþei ºi consumatorilor 

Transformãrile aduse de schimbãrile paradigmelor în 

care societatea îºi deruleazã activitãþile curente, de la 

cele aduse de tehnologiile ºi modul de viaþã web 2.0, în 

care interactivitatea, mobilitatea, reþelele de socializare, 

conectivitatea 24/7 ºi accesul în timp real la informaþii 

considerate relevante sunt constante fundamentale, 

pânã la modificãrile aduse de noua societate bazatã pe 

cunoºtinþe ce ia locul societãþii bazate pe informaþie sau 

de internetul obiectelor, au nevoie de facilitatori ºi 

moderatori care sã ofere instrumente moderne prin care 

sã se asigure condiþii de adecvare a nevoilor prezente ale 

indivizilor cu mediile cu care interacþioneazã.

În acest context, GS1 are o poziþionare tradiþionalã 

privilegiatã faþã de lanþurile valorice, pe care o poate 

exploata ºi pe care este pregãtitã sã o exploateze.

Iniþiativele, dezvoltãrile ºi preocupãrile ce influen-

þeazã modul în care este descris proiectul "Cumpãrã 

Informat" pot fi descrise succint dupã cum urmeazã:

Existã nevoi legitime crescute ale consumatorului 

în raport de informaþiile despre produs prezente, în baza 

legii, obligatoriu, pe etichetã, informaþii suplimentare la 

care doreºte sã aibã acces imediat ºi care pot conduce la 

o decizie de cumpãrare informatã. Þinând cont de toate 

categoriile de informaþii suplimentare interesante pentru 

consumator, informaþiile se clasificã în: 

sãnãtate (alergeni, intoleranþe, informaþii nutri-

þionale în detaliu etc);

prezervarea mediului; 

a.

n

n

a.

În ultimii ani, sistemul de organizaþii GS1 îºi manifestã din ce în ce mai pregnant caracterul de 

organizaþie globalã de standardizare condusã de nevoile prezente ºi de viitor ale diverselor sectoare 

economice, generate de dezvoltãrile tehnologice.

Prioritãþile anuale sau multianuale ale GS1 la nivel internaþional dovedesc faptul cã organizaþia 

este conectatã la cerinþele actorilor de pe lanþurile valorice, din domeniul public sau privat, de la 

furnizorii de materii prime pânã la clientul final, consumatorul bunurilor ºi/sau serviciilor.

În ultimii ani, sistemul de organizaþii GS1 îºi manifestã din ce în ce mai pregnant caracterul de 

organizaþie globalã de standardizare condusã de nevoile prezente ºi de viitor ale diverselor sectoare 
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Iniþiative cheie

1. Eficienþa Lanþului de distribuþie (SCE)

2. Sãnãtate ºi Bunãstare (H&W; Siguranþa produselor & alimentelor)

3. Sustenabilitate

4. Siguranþa pacienþilor (HC)

5. Transport ºi logisticã (T&L)

6. Business  to  Consumer (B2C)

Iniþiative cheie
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4. Siguranþa pacienþilor (HC)

5. Transport ºi logisticã (T

& & alimentelor)

3. Sustenabilitate

&L)

6. Business  to  Consumer (B2C)

Viziune: O lume în care obiectele ºi informaþiile despre acestea se deplaseazã eficient ºi în 
siguranþã spre beneficiul afacerilor ºi îmbunãtãþirea vieþii oamenilor, în fiecare zi, oriunde.
Misiune: De a fi un lider neutru care sã permitã comunitãþilor sã dezvolte ºi sã implementeze 
standarde globale, furnizând astfel instrumente, încredere ºi confidenþialitate pentru a 
realiza viziunea.  
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siguranþã spre beneficiul afacerilor ºi îmbunãtãþirea vieþii oamenilor, în fiecare zi, oriunde.
Misiune: De a fi un lider neutru care sã permitã comunitãþilor sã dezvolte ºi sã implementeze 
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n
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n
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b.

c.

d.

e.

f.

n

n

condiþii de producþie etice/relevante; 

certificãri ale producãtorului;

servicii la dispoziþia consumatorului; 

informaþii detaliate despre origine ºi ingrediente; 

locaþii de unde se poate achiziþiona produsul;

informaþii de promovare (ce anume diferenþiazã 

produsul de altele similare);

comentarii relevante (recenzii / articole / opinii ale 

specialiºtilor / ale altor consumatori ce au achizi-

þionat produsul, etc.

Existã o nevoie crescândã de a putea decela, din 

avalanºa de informaþii publice returnate de cãutãrile pe 

internet, acele informaþii despre un produs, o marcã, un 

serviciu ce provin dintr-o sursã de încredere. 

Existã un interes legitim al producãtorilor ºi 

companiilor ce plaseazã pe piaþa româneascã diverse 

produse ºi servicii de a putea pune la dispoziþia consu-

matorilor, benevol, într-o manierã facilã, eficace din 

punct de vedere al costurilor, unitarã, standardizatã ºi cu 

caracteristici de « sursã de încredere » a acestor categorii 

suplimentare de date.

Toate aceste date suplimentare trebuie sã fie 

disponibilizate cãtre consumatorii dornici a se informa 

prin intermediul unor canale moderne de accesare a 

informaþiei (internet, telefon mobil).

Organizaþiile Naþionale GS1, inclusiv GS1 Romania, 

au în portofoliu proiecte ºi standarde ce pot folosi 

scopului declarat de a pune la dispoziþie informaþii 

suplimentare despre produs, dintr-o sursã de încredere, 

respectiv: programul GS1 MobileCom (s-a realizat deja 

faza pilot pentru Ambalarea Extinsã), formalizarea 

F-ONS (Federated Object Naming Service), standardele 

referitoare la cataloagele certificate GDSN ºi EPC etc.

Legislaþia în vigoare referitoare la etichetarea 

produselor, fie ea naþionalã sau europeanã, în vigoare 

sau în pregãtire, de exemplu subiectul european al 

etichetãrii generale ºi nutriþionale ale produselor ali-

mentare, respectiv: 

propunerea Comisiei Europene ((COM(2008) 

0040), text disponibil la: http://eur-lex.europa. 

eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0040

:FIN:EN:PDF)

forma adoptatã de Parlamentul European la 

prima citire, în 16 iunie 2010 (referintã text 

adoptat: P7_TA(2010)0222, disponibil la: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0222+0+ 

DOC+XML+V0//EN)

b.

c.

d.

e.

f.

n

g.

n

n

n

pozitia Consiliului European, la prima citire, din 11 

februarie 2011 (referinþã: 17602/10, document 

disponibil la: http://register.consilium.europa. 

eu/pdf/en/10/st17/st17602.en10.pdf) 

prevãd posibilitatea de punere voluntarã la dispoziþia 

consumatorilor de informaþii suplimentare despre 

produs.

Misiunea ºi calitatea privilegiatã a organizaþiilor 

naþionale non-profit GS1 de administratori ai structurilor 

unice globale de identificare a produselor ºi serviciilor, în 

paralel cu expertiza tehnicã ºi dezvoltãrile deja existente, 

identificã ºi poziþioneazã GS1 drept facilitator ideal în 

relaþia consumator-producãtor, administrator ºi sursã de 

informaþie certificatã despre produs sau router cãtre 

sursa certificatã de informaþie.

În aceste condiþii, pe baza unei relaþii de cooperare de 

mai bine de 5 ani cu Autoritatea Naþionalã pentru Pro-

tecþia Consumatorilor, GS1 Romania a realizat un draft de 

Fiºã de Proiect "Cumpãrã Informat" care propune ca 

într-un termen de 12 luni:

sã fie stabilite categoriile de informaþii suplimen-

tare despre produs, necesare ºi suficiente consu-

matorilor pentru luarea deciziilor de cumpãrare în 

mod informat;

sã defineascã mecanismele de consultare cele mai 

adecvate pentru asigurarea scopului de mai sus;

sã realizeze suportul tehnic ºi mecanismele de 

consultare a informaþiilor suplimentare.

Rãspunsul Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Con-

sumatorilor a fost unul favorabil iniþiativei ºi elementelor 

esenþiale ale proiectului, subliniind justeþea, oportuni-

tatea ºi utilitatea acestuia pentru momentul actual.

Totodatã, luând în consideraþie profilul proiectului, 

ANPC (Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consu-

matorilor) a recomandat ca acesta sã fie dezvoltat ºi 

administrat doar de entitãþi ale societãþii civile, respectiv 

într-un parteneriat GS1 Romania - APC (Asociaþia pentru 

Protecþia Consumatorilor), aceasta din urmã fiind 

asociaþie non-profit de profil acreditatã ANPC ºi validatã 

de numeroase programe ºi iniþiative naþionale destinate 

protecþiei consumatorilor.

La acest moment cele douã asociaþii non-profit, 

GS1 Romania ºi APC desfãºoarã un dialog ce are drept 

scop stabilirea cadrului de colaborare pe subiectul 

proiectului "Cumpãrã Informat", în acord cu reco-

mandarea Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Con-

sumatorilor. 

g.

La acest moment cele douã asociaþii non-profit, 

GS1 Romania ºi APC desfãºoarã un dialog ce are drept 

scop stabilirea cadrului de colaborare pe subiectul 

proiectului "Cumpãrã Informat", în acord cu reco-

mandarea Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Con-

sumatorilor. 

Urmãrirea vagoanelor - 
utilizarea RFID pentru calea feratã
Urmãrirea vagoanelor - 
utilizarea RFID pentru calea feratã

În Europa au fost definite mai multe proiecte privind 

utilizarea RFID pentru calea feratã. Unele dintre acestea 

sunt în derulare de mai mulþi ani ºi, la momentul lansãrii 

lor, standardele GS1 erau fie în curs de dezvoltare, fie nu 

erau suficient cunoscute, motiv pentru care au fost alese 

soluþii proprietar. De asemenea, a existat un mit conform 

cãruia soluþiile bazate pe tag-uri pasive nu sunt adaptate 

pentru utilizare la viteza ºi în mediul în care opereazã 

trenurile, de aceea, în majoritatea cazurilor, standardele 

GS1 nu au fost luate în considerare. 

În Suedia, managerul infrastructurii de cãi ferate, 

Trafikverket (Swedish Transport Administration), a 

identificat cerinþele de urmãrire a vagoanelor de marfã 

atât în reþeaua proprie cât ºi în alte reþele Europene. S-a 

constatat existenþa cererii din partea operatorilor de tren 

ºi clienþilor lor, proprietarii de vagoane de marfã ºi 

expeditorii, privind informaþii corecte ºi la timp legate de 

miºcãrile vagoanelor. Aceasta presupune a face o 

corelare între informaþiile din sistemele de urmãrire ºi 

vagoanele vizate.

Aplecat asupra unei soluþii, managerul suedez emite 

ipoteza: utilizarea pe scarã largã a RFID va permite 

urmãrirea vagoanelor (ºi implicit a încãrcãturii lor) în 

Europa (peste 60% din vagoane pe liniile suedeze provin 

dintr-o altã þarã europeanã), conducând la o mai bunã 

utilizare a resurselor, costuri mai mici de transport de 

marfã ºi un impact redus asupra mediului. Operatorii de 

tren pot obþine beneficii majore din manevrarea mai 

eficientã ºi corecta compunere a trenurilor. Îmbunã-

tãþirea culegerii de date va permite proprietarilor de 

vagoane sã planifice mai eficient operaþiile de între-

þinere, micºorând astfel eforturile administratorilor de 

infrastructurã de întreþinere a cãilor de rulare. 

Scopul final al acestor activitãþi este ca toate vagoane 

de marfa din Europa sã fie etichetate cu tag-uri RFID ºi 

toate cãile ferate sã dispunã de echipamente de lecturã 

compatibile, iar administratorii naþionali de transport pe 

calea feratã sã utilizeze un standard comun european, 

codul GS1 RFID / EPC.

Soluþia va permite utilizatorilor sã aibã o imagine 

clarã cu privire la compunerea trenului, cititorul RFID/EPC 

fiind conectat la doi senzori de ax montaþi pe ºine. 

Presiunea din flanºa roþii unui tren care trece face 

posibilã  determinarea numãrului de osii ºi, prin urmare, 

de vagoane care au trecut ºi a poziþiei în tren a 

vagoanelor etichetate cu tag-uri RFID.

Un sistem astfel dotat  va permite furnizarea 

Just-in-Time de produse pe lanþul de distribuþie. Clienþii 

pot reduce stocurile de marfã rezultând o reducere a 

costurilor. Având în vedere cã transporturile pot fi facute 

mai eficiente, costurile pentru furnizori ºi companiile de 

transport se vor reduce corespunzãtor. 

Partea de infrastrucurã din Administraþia Suedezã a 

Transporturilor conduce o serie de proiecte pilot de 

etichetare cu tag-uri RFID/EPC a vagoanelor de marfã. 

Dezvoltarea soluþiei asigurã o vizibilitate completã 

bunurilor cu rezultat în reducerea substanþialã a 

preþurilor. Scopul final este dezvoltarea unui standard 

pentru identificarea vagoanelor în vederea asigurãrii 

trasabilitãþii/vizibilitãþii vagoanelor de marfã în Europa.  

Organizaþia a început implicarea în tehnologia RFID în 

2007, ca parte a unui proiect de cercetare finanþat de UE, 

alãturi de reprezentanþi din 14 þãri. Obiectivul principal al 

proiectului este de a sprijini utilizarea transportului inter-

modal de mãrfuri utilizând diferite metode de transport. 

Se întrevãd oportunitãþi uriaºe cu tehnologia 

RFID/EPC, ceea ce a determinat implicarea în proiecte de 

acest gen a multor operatori din domeniul trans-

porturilor feroviare. Tehnologia face posibilã urmãrirea 

Proiecte suedezeProiecte suedeze
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mãrfurilor în timp real, ceea ce nu este posibil în prezent 

cu ajutorul tehnicilor clasice. Cum stocurile în tranzit sunt 

tot mai comune, devine ºi mai important pentru client sã 

ºtie locaþia exactã a bunurilor pe lanþul logistic, în special 

în timpul întreruperilor.

Într-un proiect-pilot, tehnologia RFID/EPC este 

utilizatã pe vagoane de poºtã care cãlãtoresc între 

Stockholm ºi Göteborg. Astfel, o etichetã RFID/EPC a fost 

ataºatã pe fiecare laturã a vagonului. Distanta faþã de 

cititoare este de aproximativ 4 metri. Prima acþiune în 

cadrul proiectului a fost sã se verifice dacã este posibil sã 

se citeascã tag-urile RFID de pe un tren care circulã cu 

160 kilometri/orã. Sistemul a funcþionat perfect. 

Un alt proiect care se bazeazã pe utilizarea de tag-uri 

semi-active a fost lansat pentru urmãrirea ºi controlul 

baloþilor de hârtie care pleacã de la fabrica din 

Munksund cãtre Husum. 

Un al treilea proiect, cu sisteme active se deruleazã 

împreunã cu SSAB (companie suedezã de oþel), pe 

vagoanele utilizate pentru transportul de bare de oþel de 

la Luleå la Borlänge. În ambele cazuri, Administraþia sue-

dezã de transport a construit o infrastructurã de cititoare 

de-a lungul cãilor de rulare. Scanarea ºi culegerea de 

informaþii a funcþionat bine ºi în aceste cazuri. 

Încã un  proiect este în curs de desfãºurare la 

terminalul Falköping ºi în portul de la Göteborg. Contai-

nerele sunt încãrcate în vagoane etichetate cu RFID în 

Falköping. Vagoanele sunt  citite mai întâi la sud de 

Falköping, apoi în afara Alingsås ºi în cele din urmã în 

port. Informaþiile sunt folosite pentru a face operaþiile de 

încãrcare ºi descãrcare în port mai eficiente.

Administraþia suedezã din transporturi intenþioneazã 

sã construiascã o infrastructurã de cititoare RFID/EPC în 

întreaga þarã. Se estimeazã cã vor fi necesare aproxima-

tiv 700 de astfel de echipamente pentru a acoperi toate 

nodurile de cale feratã, staþiile ºi triajele. Specificatiile 

tehnice pentru achiziþia de echipamente RFID au fost 

realizate în 2010. Conform planurilor, soluþia va fi 

complet operaþionalã la sfârºitului anului 2011.

Proiectele din Suedia sunt primele din sectorul 

transporturilor feroviare din Europa ºi vor conduce la 

dezvoltarea unui standard comun european. 

La nivelul GS1 in Europe au fost înfiinþate trei grupe 

de lucru în acest scop:

 - stabileºte cerinþele de codificare, 

Proiectul european al GS1 in Europe

n Grupul tehnic

Proiectul european al GS1 in Europe

Grupul tehnic
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de conformitate ºi interoperabilitate a echipamentelor 

hardware pentru „RFID în transportul feroviar".

 - analizeazã ºi prezintã bene-

ficiile utilizãrii RFID în domeniul feroviar pentru diverºii 

actori implicaþi.

 - În Europa, mai multe companii 

au evaluat deja posibilitãþile oferite de utilizarea unor 

tehnologii AIDC, cum ar fi coduri de bare, Matrix ºi RFID 

pentru a permite captarea automatã a datelor. Unele 

dintre acestea au identificat necesitatea de a coordona 

activitãþile, pentru a standardiza modul de identificare ºi 

tehnologiile utilizate. Grupul doreºte sã implice în acest 

proces companiile de cale feratã ºi principalii furnizori de 

piese si servicii de intretinere.

 

Activitãþile în proiectul GS1 in Europe „RFID în 

domeniul feroviar" sunt în plinã derulare, din ce în ce mai 

multe þãri fiind interesate sã participe ºi primele 

rezultate nu întârzie sã aparã: în Finlanda, VR Transpoint 

a etichetat cu tag-uri RFID 10 000 de vagoane ºi 

utilizeazã zilnic 300 de cititoare portabile.

Pentru ca urmãrirea vagoanelor sã fie posibilã în 

întreaga Europã trebuie sã existe o abordare comunã 

privind identificarea acestora. Unele þãri deja utilizeazã 

în acest scop standardele GS1. Câþiva utilizatori deja 

testeazã „fosstrack", o platformã RFID open source, 

pentru dezvoltarea propriilor sisteme EPCIS care vor 

permite captura de date de eveniment despre vagoane, 

fãcând posibilã partajarea în timp real a informaþiilor. 

GS1 Romania s-a implicat în proiectul european 

derulând activitãþi de informare ºi capacitare a 

autoritãþilor naþionale din transporturile feroviare. 

Principalii actori din domeniu: Compania Naþionalã de 

Cãi Ferate, Societatea Naþionalã de Transport Feroviar 

de Marfã,  Societatea Naþionalã de Transport Feroviar 

de Cãlãtori ºi Informatica Feroviarã au considerat 

oportunã organizarea de cãtre GS1 Romania a 

unei întâlniri la care sã participe specialiºti ai 

instituþiilor menþionate, alãturi de alte societãþi ºi 

instituþii interesate din domeniu. În cadrul acestei 

întâlniri se vor analiza posibilitãþile de colaborare, 

modalitãþile de acþiune, costurile ºi resursele finan-

ciare aferente implementãrii unui astfel de proiect ºi 

se vor stabili reprezentanþii României în proiectul 

european.

n Grupul de afaceri

n Grupul operativ

Dezvoltãri

Grupul de afaceri

Grupul operativ

Dezvoltãri
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oportunã organizarea de cãtre GS1 Romania a 

unei întâlniri la care sã participe specialiºti ai 

instituþiilor menþionate, alãturi de alte societãþi ºi 

instituþii interesate din domeniu. În cadrul acestei 

întâlniri se vor analiza posibilitãþile de colaborare, 
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Schimbul electronic de facturi
în România
Schimbul electronic de facturi
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De-a lungul ultimelor decenii, în multe sectoare 

industriale, productivitatea a crescut semnificativ. Într-o 

mare mãsurã, acest lucru a fost posibil prin inter-

conectarea pãrþilor implicate în procesul de producþie. 

Un numãr din ce în ce mai mare de companii 

recunosc acum importanþa schimbului de date de 

afaceri în timp real, fãrã erori ºi cu costuri reduse. Astfel, 

pot obþine o eficienþã sporitã a tranzacþiilor comerciale 

prin automatizarea completã a unor procese de afaceri 

cum ar fi comandarea bunurilor sau transmiterea 

avizelor de expediþie sau a facturilor. 

În comerþul naþional ºi internaþional schimburile 

electronice de date sunt parte a practicilor curente de 

mulþi ani. Milioane de documente nu mai ajung la 

destinatar pe suport de hârtie, fiind transmise electronic 

între partenerii de afaceri. Multe corporaþii proceseazã 

acum documentele comerciale 100% electronic. ªi au 

motive întemeiate pentru aceasta: existã tot felul de 

procese ºi soluþii disponibile pentru implementarea 

schimburilor electronice de o manierã eficientã ºi 

economicã. Metoda clasicã EDI (Electronic Data 

Interchange) este completatã de noi tehnologii ca 

WebEDI. Transmiterea de e-mail-uri cu semnãturã 

electronicã este, de asemenea, o opþiune pentru 

schimbul electronic de documente comerciale. 

Nu numai cerinþele tehnice, ci ºi cadrul legal 

corespunzãtor a fost stabilit în majoritatea þãrilor 

europene.  Directiva a 6-a pentru TVA, preluatã în 

legislaþia naþionalã a României ºi a tuturor celorlalte 

state membre ale Uniunii Europene permite utilizarea 

facturii electronice ºi asigurã recunoaºterea acesteia 

pentru recuperarea TVA. 

Cerintele legale privind facturarea

Legislaþia europeanã

n

n

Legislaþia naþionalã

Pentru toate facturile emise în Uniunea Europeanã se 

aplicã cerinþele de bazã ale Directivei 2001/115/EC care a 

fost inclusã în a 6-a Directivã privind armonizarea TVA - 

77/388/ECC.

Mai exact, Directiva stabileºte urmãtoarele cerinþe 

pentru conþinutul facturii:

Câmpurile obligatorii ºi cele opþionale care trebuie 

sã aparã în conþinutul facturii.

Semnãtura olografã nu este o cerinþã obligatorie 

pentru facturi. 

Directiva conþine ºi precizãri cu privire la metodele de 

transmitere acceptate, ºi anume: permite transmiterea pe 

cale electronicã a facturilor cu condiþia garantãrii 

autenticitãþii originii ºi a integritãþii conþinutului ºi a 

existenþei unui acord prealabil de acceptare ºi recu-

noaºtere a acestei forme de cãtre partenerii comerciali. 

Autoritãþile fiscale din statele membre sunt obligate 

sã recunoascã facturile electronice fãrã alte notificãri sau 

aprobãri suplimentare. Receptorul facturii poate alege 

locul ºi modalitatea de stocare a facturilor primite. 

Prevederile Directivelor Europene care se referã la 

facturile trimise prin mijloace electronice au fost pre-

luate în art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal al României care stabileºte cã: 

Cerintele legale privind facturarea

Legislaþia europeanã

Legislaþia naþionalã



1.

2.

n

n

n

3. 

 pãrþile implicate în interschimb trebuie sã încheie 

un acord prin care sã se prevadã aceastã procedurã de 

facturare;

 modalitatea de transmitere trebuie sã garanteze 

autenticitatea sursei ºi integritatea conþinutului facturii 

prin:

semnãturã electronicã, conform prevederilor Legii 

nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã;

schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din 

Recomandãrile Comisiei 1994/820/ EC din 19 

octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale 

schimbului electronic de date;

alte modalitãþi pentru care se va solicita 

confirmarea Direcþiei Generale pentru Tehnologia 

Informaþiei din cadrul ANAF cã sunt 

îndeplinite condiþiile ºi modalitãþile 

de garantare.

sã existe un document centralizator, 

pe suport de hârtie, cu evidenþa tuturor 

facturilor transmise prin schimbul elec-

tronic de date EDI într-o lunã calendaristicã, 

pentru fiecare persoanã impozabilã.

Legislaþia naþionalã prevede obligati-

vitatea arhivãrii documentelor fiscale pe o 

perioadã de cel puþin 10 ani. Dacã arhivarea 

documentelor în format fizic, pe hârtie, se 

supune cerinþelor legii 16/1996 a Arhivelor 

Naþionale, pentru documentele în format electronic 

existã Legea nr. 135/2007 care stabileºte regimul juridic 

aplicabil creãrii, conservãrii, consultãrii ºi utilizãrii 

documentelor în formã electronicã arhivate sau care 

urmeazã a fi arhivate într-o arhivã electronicã.

Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul de a 

depune spre pãstrare documente în formã electronicã în 

cadrul unei arhive electronice acreditate de MCSI 

conform Legii nr. 135/2007 ºi a Ordinului ministrului 

MCSI nr. 493/15.06.2009 gãzduitã de un centru de date 

autorizat conform Ordinului ministrului MCSI nr. 489/ 

15.06.2009.

1.

3. 

2.

 Optiuni pentru transmiterea facturilor

1.

2.

În România se acceptã transmiterea facturilor prin 

expedierea fizicã pe suport de hârtie sau prin trans-

miterea electronicã. Pentru facturile transmise pe cale 

electronicã autenticitatea sursei ºi integritatea conþinu-

tului se garanteazã prin:

 Utilizarea unei semnãturi electronice bazate pe 

certificat calificat emis de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat conform legii 455/2001 privind 

semnãtura electronicã; 

 Utilizarea unui protocol de Interschimb Electronic 

de Date (EDI), stabilit ºi recunoscut în cadrul unui acord 

de interschimb semnat de parteneri. 

 Optiuni pentru transmiterea facturilor

1.

2.
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Profilul naþional pentru eInvoice

www.gs1.ro

www.csean.ro

Organizaþiile europene GS1 au început 

procesul de armonizare a ghidurilor naþionale 

EANCOM. Procesul de facturare încã prezintã 

caracteristici specifice ºi cerinþele legale diferã 

de la o þarã la alta. Un instrument în acest 

demers de armonizare îl reprezintã profilul de 

þarã pentru eInvoice. 

CS-EAN a elaborat profilul de þarã pentru 

eInvoice al României ºi l-a pezentat în ºedinþa 

din aprilie a.c. a Comitetului Director. Cu amen-

damentele fãcute cu acest prilej, documentul se 

aflã în anchetã publicã în vederea finalizãrii ºi 

publicãrii. Membrii GS1 Romania pot consulta 

proiectul pe site-ul web al  Asociaþiei  

( ) sau al Centrului sãu de Soluþii 

( ) ºi sunt rugaþi sã transmitã 

observaþiile la adresa office@csean.ro.
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În cadrul întâlnirii din aprilie 2011 a Bord-ului de 

conducere al GS1 Romania, participanþii au fost 

informaþi cu privire la Programul European "BarCodes 

Quality on the web", ocazie cu care, exponenþi 

reprezentativi din industrie ºi retail au considerat drept o 

bunã iniþiativã desfãºurarea acestui program ºi pe plan 

naþional. 

Programul European "BarCodes Quality on the web" 

are drept scop accesul retailerilor la informaþia privind 

calitatea tipãririi codurilor de bare indiferent de þara 

unde sunt vândute sau unde au fost verificate codurile 

produselor, prin punerea la dispoziþia lor a unor instru-

mente web pentru verificare online. 

Printre þãrile participante pânã în prezent la acest 

proiect se numãrã: Germania, Franþa, Polonia, Cehia, 

Bulgaria, Ungaria, Slovacia ºi România ºi se aºteaptã ca 

multe alte þãri europene sã adere. Înscrierea în acest 

program înseamnã beneficii imediate pentru companiile 

de retail prin reduceri de costuri datorate unui lanþ 

logistic potenþial fãrã erori sau deficienþe provenite din 

lipsa de informaþii ºi/sau structuri numerice fãrã 

valabilitate ºi/sau calitatea scãzutã a simbolurilor de pe 

produsele furnizate, îndatoriri ce cad în responsabilitatea 

furnizorului.

Instrumentul online în limba naþionalã, de verificare a 

codurilor de bare de pe ambalajele produselor 

comercializate, permite retailerilor sã verifice validitatea 

GTIN ºi gradul de decodabilitate.

Instrumentul online în limba naþionalã, de verificare a 

codurilor de bare de pe ambalajele produselor 

comercializate, permite retailerilor sã verifice validitatea 

GTIN ºi gradul de decodabilitate.

De ce este importantã calitatea

codurilor de bare?

O bunã citire a codurilor la POS determinã un nivel 

ridicat al serviciilor prin evitarea cozilor la casele de 

marcat, o experienþã de cumpãrare plãcutã ºi, în ultimã 

instanþã, fidelizarea cumpãrãtorului faþã de retailerul 

respectiv. În caz contrar existã pericolul ca retailerul sã fie 

schimbat. De asemenea, o decodabilitate scãzutã   

înseamnã pierderi de timp pentru personalul din retail 

ceea ce poate produce în rândul cumpãrãtorilor decizia 

de renunþare la cumpãrãturi sau la o anumitã marcã de 

produse, si în cazul unor incidente repetate, renunþarea la 

a se mai vizita respectivul magazin. 

Procesul de inventariere este, de asemenea, îngreu-

nat în cazul în care citirea codurilor de bare nu este 

posibilã, situaþie în care se produc erori ºi se iroseºte forþã 

de muncã pentru remedierea acestora, materializatã în 

costuri suplimentare. În cazul comenzilor, imposibilitatea 

sau dificultatea identificãrii codurilor de bare genereazã 

erori ºi necesitã eforturi suplimentare pentru a nu se 

produce ruperi de stoc. Livrãrile din depozit sunt de 

asemenea influenþate de identificarea greoaie, caz în care 

apar erori în bazele de date ºi costuri suplimentare cu 

munca. Avantajul verificãrii codurilor de bare pentru 

producãtori derivã din evitarea posibilelor costuri cu 

reetichetarea produselor în cazul neconformitãþii codu-

rilor de bare tipãrite pe etichete.

De ce este importantã calitatea

codurilor de bare?

Programul european pentru verificarea 
online a calitãþii codurilor de bare 
Programul european pentru verificarea 
online a calitãþii codurilor de bare 
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Un studiu realizat de GS1 pe 3 retaileri 

mari a avut urmãtoarele rezultate:

35% dintre codurile de bare nu sunt 

conforme cerinþelor ISO ºi GS1;

2,2 - 3,5% dintre codurile de bare nu 

se citesc;

timpul de scanare automatã a unui 

produs la POS variazã între minim 

1,36 sec. ºi maxim 3,91 sec. (în cazul 

scanãrilor multiple); media se situeazã 

prin urmare la 2,6 - 2,7 sec. în timp ce 

durata de timp  necesarã introducerii 

manuale a codului în casa de marcat 

este de 6,1 sec. 

Timpii pierduþi se ridicã astfel la valori 

mult mai mari decât se poate bãnui : 

n

n

n

GEPIR v.3.1, a fost îmbogãþit recent cu rubrici care indicã 

numãrul raportului de verificare a codului, data verificãrii 

ºi gradul de decodabilitate. 

Cu aceste îmbunãtãþiri, în urma procesului de cãutare 

se pot obtine informatii despre validitatea structurilor 

numerice codate ºi calitatea imprimãrii codurilor de 

bare.

Este bine cunoscut cã, la cerere, oricãrui membru GS1 

i se poate elibera ATESTATUL de membru, cât ºi 

Certificatul de nivel 1 pentru instruirea persoanei de 

contact. Legat de contextul în discuþie, se poate solicita la 

GS1 si Certificatul de nivel 2 referitor la calitatea 

decodabilitãtii simbolurilor. Aceste documente se 

întocmesc si se elibereazã fãrã taxe suplimentare oricãrui 

membru GS1 cotizant ºi îi pot fi utile acestuia în relaþia 

cu retailerii.

Media Media 
rezultatelor rezultatelor 

studiuluistudiului  

Timp Timp 
pierdut/pierdut/  

zi de lucruzi de lucru  

Timp Timp   
pierdut/pierdut/  

lunãlunã  

Timp Timp 
pierdut/pierdut/  

anan  

1 casier 19,2 min 8 ore 96 ore 

10 POS 3,2 ore 3 zile si 8 ore 40 zile

Faþã de cele de mai sus, GS1 Romania invitã 

companiile de retail sã evalueze oportunitatea de a 

utiliza instrumentele ºi procedurile Programului 

European "BarCodes Quality on the web" în activitatea 

lor curentã în relaþia cu furnizorii, prin introducerea unei 

clauze contractuale referitoare la calitatea tipãririi 

codurilor de bare. 

Verificarea decodabilitãþii codurilor de bare impri-

mate pe ambalajele produselor ºi emiterea buletinelor 

de analizã sunt servicii oferite gratuit de Asociaþia GS1 

Romania membrilor sãi. Rapoartele de verificare a 

codurilor de bare se realizeazã încã din anul 1996, iar din 

2007, cu un echipament performant, INTEGRA 9500 

GS1 Standards Certified Verifier. În perioada 2007 - 2011, 

s-au emis peste 13.000 rapoarte de verificare a codurilor 

de bare EAN-8, EAN-13, ITF-14 ºi GS1 DataMatrix. 

Emise iniþial pe hârtie, rezultatele acestor rapoarte, 

respectiv gradul de decodabilitate pentru fiecare cod în 

parte, sunt acum disponibile online din CODALOC la 

adresa http://codaloc.gs1.ro/gs1_codaloc, accesibile ºi 

de pe telefonul mobil la adresa  

CODALOC v.2.0 (instrument web pentru cerere ºi 

alocare de coduri de bare) conþinând codurile EAN-8, 

EAN-13 ºi ITF-14 alocate de GS1 Romania, conectat la 

m.coduridebareonline.rom.coduridebareonline.ro
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Gradul de decodabilitate  este 
afisat atunci când se cautã un 
cod de bare prin intermediul 
telefonului mobil.  

GS1 DataBar (fost RSS - Reduced Space Symbols) este un nou cod de bare, care se alãturã familiei de 

coduri GS1 destinate aplicaþiilor pentru casele de marcat, crescând procentul produselor care pot fi 

identificate automat ºi oferind noi opþiuni pentru rezolvarea problemelor actuale, cum ar fi: 

autenticitatea, trasabilitatea, calitatea ºi eficienþa produselor, identificarea produselor cu greutate 

variabilã ºi a cupoanelor.

GS1 DataBar permite identificarea GTIN-ului (Global Trade Item Number - Numãrul Global de Articol 

Comercial) produselor mici ºi dificil de marcat (cum ar fi: alimentele proaspete, bijuteriile sau uneltele 

de bricolaj) ºi poate purta informaþii suplimentare (cum ar fi: greutatea, data expirãrii ºi numãrul de lot).

Argumentul de a trece la GS1 DataBar, din punctul de vedere al mediului de afaceri, este spaþiul 

necesar inscripþionãrii acestui cod.

GS1 DataBar (fost RSS - Reduced Space Symbols) este un nou cod de bare, care se alãturã familiei de 

coduri GS1 destinate aplicaþiilor pentru casele de marcat, crescând procentul produselor care pot fi 

identificate automat ºi oferind noi opþiuni pentru rezolvarea problemelor actuale, cum ar fi: 

autenticitatea, trasabilitatea, calitatea ºi eficienþa produselor, identificarea produselor cu greutate 

variabilã ºi a cupoanelor.

GS1 DataBar permite identificarea GTIN-ului (Global Trade Item Number - Numãrul Global de Articol 

Comercial) produselor mici ºi dificil de marcat (cum ar fi: alimentele proaspete, bijuteriile sau uneltele 

de bricolaj) ºi poate purta informaþii suplimentare (cum ar fi: greutatea, data expirãrii ºi numãrul de lot).

Argumentul de a trece la GS1 DataBar, din punctul de vedere al mediului de afaceri, este spaþiul 

necesar inscripþionãrii acestui cod.
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Simbolurile GS1 DataBar pot reprezenta Identificatori 

de Aplicaþie ca numerele seriale, numerele de lot ºi 

datele de expirare, deschizând astfel calea cãtre soluþii 

care sã permitã trasabilitatea ºi verificarea autenticitãþii 

produselor,  identificarea produselor cu mãrime variabilã 

sau a cupoanelor. În tabelul 1 sunt prezentaþi 

identificatorii de aplicaþie ai sistemului GS1 recomandaþi 

pentru utilizare în simbolurile GS1 DataBar.

GS1 DataBar este implementat de detailiºti pentru 

fructele ºi legumele proaspete cu greutate variabilã 

folosind simbologia GS1 DataBar Stivuit Omnidirecþional 

ºi asigurând astfel 100% acurateþe ºi control al stocului. 

În prezent, detailiºtii cântãresc fructele ºi legumele 

proaspete cu greutate variabilã ºi le eticheteazã prin 

apãsarea tastei de pe cântar corespunzãtoare 

produsului.

Activitãþile pilot se desfãºoarã pentru produsele 

proaspete cu greutate variabilã, folosindu-se GS1 

DataBar Expandat. Aceste coduri de bare pot codifica 

informaþii suplimentare, cum ar fi: data expirãrii, þara de 

origine, numãrul de lot ºi greutatea.

Simbolurile GS1 DataBar destinate scanãrii la casele 

de marcat codificã 14 cifre, însã, datoritã limitãrii din 

prezent la 13 cifre a aplicaþiilor software folosite de 

acestea, se adaugã în faþã cifra 0. Detailiºtii ale cãror 

sisteme informatice pot procesa 14 cifre au de ales fie sã 

înregistreze toate cele 14 cifre, fie sã renunþe la cifra 0 de 

la început ºi sã înregistreze numai GTIN-13. 

Simbolurile GS1 DataBar Expandat sau Expandat 

Stivuit sunt folosite în aplicaþii în care sunt necesare 

informaþii suplimentare GTIN-ului (de exemplu, greuta-

tea, preþul extins, data expirãrii) pentru a identifica 

produse cu dimensiuni variabile. 

Valoarea simbolurilor GS1 DataBar care permit 

utilizarea identificatorilor de aplicaþie este aceea cã oferã 

industriei posibilitatea de a alege ce tipuri de informaþii 

codificã ºi, de asemenea, când ºi unde au nevoie de 

captura automatã a acestora, în întregime sau numai 

parþial.  În prezent, simbolurile DataBar se folosesc în 

sectoare industriale ca: bijuterii, cosmetice, unelte, 

produse farmaceutice, cupoane.

Impactul ºi beneficiile utilizãrii GS1 DataBar vor varia 

de la un producãtor la altul în funcþie de produsele 

fabricate, pieþele pe care se vând ºi metoda de producþie. 

GS1 DataBar poate furniza date de identificare 

automatã oferind o mai mare vizibilitate a produselor pe 

care producãtorii ºi fermierii le pun pe piaþã. Totuºi, 

pentru producãtorii de produse ambalate, dimensiunea 

redusã a simbolurilor pare a fi elementul de interes. 

GS1 DataBar oferã:

Mai mult spaþiu pe etichetã pentru informaþiile 

destinate consumatorului;

Posibilitatea de a reduce dimensiunea ambala-

jului cu efect asupra costului de producþie;

O alternativã la opþiunile curente de «simboluri 

mici » (EAN-8 and UPC-E) pentru care capacitatea 

redusã de numerotare poate reprezenta o 

problemã pe unele pieþe;

Posibilitatea de migrare de la GTIN-8 la GTIN-13 

pentru îmbunãtãþirea trasabilitãþii.

n

n

n

n

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SIMBOLURILOR DATABAR DESTINATE APLICAÞIILOR POSPRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SIMBOLURILOR DATABAR DESTINATE APLICAÞIILOR POS

Tipãrirea simbolurilor GS1 DataBar nu este mai 

dificilã decât cea a codurilor de bare EAN/UPC. Totuºi, 

trebuie studiate posibilitãþile de introducere a acestora 

în mediul propriu de producþie, mai ales dacã se doreºte 

tipãrirea etichetelor in-house. 

Pentru a veni în sprijinul acestor producãtori, GS1 

Romania a dezvoltat o aplicaþie Web destinatã gene-

rãrii de simboluri DataBar. Aplicaþia susþine utilizatorul 

în selectarea tipului optim de cod din familia de 

simboluri disponibile, în funcþie de tipul aplicaþiei de 

scanare, de informaþiile pe care doreºte sã le codifice ºi 

de spaþiul disponibil pe etichetã. Utilizatorul poate opta 

pentru completarea informaþiilor în câmpurile 

predefinite sau îºi poate compune singur ºirul de 

caractere în formularul pentru informaþie personalizatã.

GS1 DataBar Omnidirecþional - 

simbol de bazã

n

n

GS1 DataBar Expandat - 

versiune cu lungime 

variabilã

n

n

Utilizat pentru simbolizare 

linearã a GTIN 8,12,13,14 (AI 01).

Dimensiuni simbol: 

lãþime = 96X, 

înãlþime = 33X (unde X = lãþime modul)

Dimensiuni modul X= 0,264 ÷ 0,41mm pentru care 

rezultã un simbol cu lãþimi de 25,34 ÷ 39,36mm ºi 

înãlþimi de 8,71 ÷ 13,53 mm.

Utilizat pentru simbolizare linearã de lungime 

variabilã a tuturor numerelor de identificare GS1 ºi a 

identificatorilor de aplicaþie (greutate, preþ, date, etc.) în 

limita a maxim 74 caractere numerice sau 41 caractere 

alfanumerice.

Este similar cu GS1-128, dar cu înãlþime redusã.

 Dimensiuni simbol:

lãþime =  de la102X ÷ 534X, 

înãlþime 34X (unde X = lãþime modul)

Dimensiuni modul X= 0,264 ÷ 0,41mm pentru care 

rezultã un simbol cu lãþimea minimã de 26,928 mm ºi 

lãþimi maxime de 140,97 ÷ 218,94 mm ºi înãlþimi de 

8,976 ÷ 13,94 mm.

GS1 DataBar Omnidirecþional - 

simbol de bazã

GS1 DataBar Expandat - 

versiune cu lungime 

variabilã

GS1 DataBar Omnidirecþional Stivuit -

versiune omnidirecþionalã, pe 2 rânduri

n

n

GS1 DataBar Expandat Stivuit - 

versiune expandatã pe 2-11 

rânduri

n

n

Utilizat pentru simbolizare linearã a 

GTIN 8,12,13,14 (AI 01). 

Dimensiuni simbol:

lãþime = 50X, 

înãlþime minim 69X (unde X = lãþime)

Dimensiuni modul X = 0,264÷0,41mm pentru care 

rezultã un simbol cu lãþimi de 15,2 ÷ 20,5mm ºi înãlþimi 

de 18,21 ÷ 28,29 mm.

Utilizat pentru simbolizare linearã 

de lungime variabilã pe 2 - 11 rânduri 

a tuturor numerelor de identificare GS1 

ºi a identificatorilor de aplicaþie (greutate, preþ, date, etc.) 

în limita a maxim 74 caractere numerice sau 41 caractere 

alfanumerice.

Dimensiuni simbol: 

lãþime rând  de la 102X pânã la 534X, 

înãlþime rând 34X (unde X = lãþime modul)

Dimensiuni modul X = 0,264mm ÷ 0,41mm pentru 

care rezultã un simbol cu lãþimi minime de 26,928 ÷ 

41,82 mm ºi lãþimi maxime de 140,97 ÷ 218,94mm ºi 

înãlþimi de 8,976 ÷ 13,94 mm ori numãrul de rânduri.

GS1 DataBar Omnidirecþional Stivuit -

versiune omnidirecþionalã, pe 2 rânduri

GS1 DataBar Expandat Stivuit - 

versiune expandatã pe 2-11 

rânduri

O SOLUÞIE WEB PENTRU GENERAREA SIMBOLURILOR DATABARO SOLUÞIE WEB PENTRU GENERAREA SIMBOLURILOR DATABAR

IA Descriere Format

00 SSCC 18 cifre

01 GTIN 14 cifre

10 Numãr lot Pânã la 20 cifre

11 Data producþiei 6 cifre: AALLZZ

13 Data ambalãrii 6 cifre: AALLZZ

15 Data minimã de expirare 6 cifre: AALLZZ

17 Data maximã de expirare 6 cifre: AALLZZ

21 Numãr serial Pânã la 20 cifre

92 Codificãri pentru uz intern Pânã la 30 caractere alfanumerice

3102 Greutatea netã (Kg) 6 cifre: IA 310(n), unde n indicã numãrul de zecimale

3202 Greutatea netã (Livre) 6 cifre: IA 320(n), unde n indicã numãrul de zecimale

3922 Preþ Pânã la 15 cifre: IA 392(n), unde n indicã numãrul de zecimale

3932 Preþ în valutã ISO Pânã la 15 cifre: IA 393(n), unde n indicã numãrul de zecimale

8110 Cupoane Prefixul companiei + codul ofertei + informaþii suplimentare

IA Descriere Format

Tabelul 1 - Identificatori de Aplicaþie pentru GS1 DataBarTabelul 1 - Identificatori de Aplicaþie pentru GS1 DataBar



"procesul standard" de cele legate de "controlul ºi 

corecþia noncalitãþii".

Desigur, aceeaºi activitate poate fi desfãºuratã diferit 

în alt punct al lanþului de distribuþie. De exemplu, când se 

aranjeazã comenzile în depozitul fabricii, bunurile se vor 

gãsi ca unitãþi logistice omogene formate dintr-un singur 

tip de articol. Centrul de distribuþie al retailerului folo-

seºte în schimb metoda culegerii cutiilor, rezultând 

aranjãri pe palete neomogene. 

Existã ºi alte diferenþe legate de controlul efectuat 

asupra bunurilor ce intrã în depozit. În acelaºi fel, 

controlul bunurilor ce pãrãsesc depozitul este mai 

complex în centrul de distribuþie decât în depozitul 

producãtorului deoarece bunurile ce pleacã spre 

punctele de vânzare sunt aranjate în general pe palete 

neomogene.  

Model de calcul 
pentru analiza profitabilitãþii 
tehnologiei EPC/RFID

Model de calcul 
pentru analiza profitabilitãþii 
tehnologiei EPC/RFID

Scopul dezvoltãrii acestui model este de a susþine o 

analizã a randamentului investiþiilor în tehnologia 

EPC/RFID pe lanþul de distribuþie prin:

Crearea unei imagini cuprinzãtoare a impactului 

tehnologiei asupra principalelor procese de pe 

lanþul de distribuþie. Cum este posibilã restruc-

turarea proceselor pentru creºterea eficienþei? 

Care activitãþi beneficiazã cel mai mult de pe 

urma introducerii tehnologiei EPC/RFID?

Determinarea valorii diferitelor clase de beneficii 

care se pot obþine. Care sunt beneficiile corespun-

zãtoare reducerii de costuri la fiecare unitate 

marcatã? 

Compararea principalelor costuri care pot fi 

influenþate. Care este costul achiziþiei ºi aplicãrii 

tag-urilor RFID? Beneficiile vor fi suficient de mari 

n

n

n

investiþiei. Cum se schimbã rezultatele la scãderea 

costului tehnologiei RFID? Cum sunt legate de 

performanþele iniþiale ale lanþului de distribuþie?

Definirea diferitelor scenarii de implementare. În 

ce context se justificã aplicarea tag-urilor pe 

palete ºi cutii? Care sunt cele mai importante zone 

de lucru?

Modelul de evaluare ia în consideraþie procesele 

logistice în diferite puncte, începând cu fabrica, la finalul 

liniei de producþie - unde bunurile sunt aºezate pe palete 

- ºi continuând cu punctele de vânzare ale marii 

distribuþii, unde se recepþioneazã ºi se aºeazã bunurile în 

locaþii de depozitare. Pentru procesul analizat în fiecare 

punct al lanþului de distribuþie, modelul prezintã macro-

activitãþile listate în figura 1. Pentru fiecare macro-

activitate s-a realizat o separare a operaþiunilor legate de 

n

Figura 1Figura 1

Beneficii 
directe
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directe
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Beneficii 
indirecte
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RetailerRetailerProducãtorProducãtor

Depozit 
fabricã
Depozit 
fabricã

Depozit distribu-
tie producãtor

Depozit distribu-
tie produc torã

Centru distribu-
tie retailer

Centru distribu-
tie retailer

Puncte de 
vânzare

Puncte de 
vânzareFabricãFabricã

(a)(a)

(b)(b)

(c)(c)
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Indicod-ECR a format o grupã de lucru pentru tehnologia 

EPC/RFID, care în colaborare cu numeroase companii italiene ce 

activeazã în sectorul producþiei* ºi distribuþiei* ºi cu 

consultanþa ªcolii de Management a Politehnicii din Milano,  a 

elaborat un model pentru evaluarea profitabilitãþii tehnologiei 

EPC/RFID în cadrul proceselor ºi determinarea impactului 

asupra lanþului de distribuþie al bunurilor de consum. 
_____________

* Bolton Alimentari, Cameo, Campari, Diageo, Fater, Ferrero, Fhp, Glaxo, 

Heineken, Henkel, Johnson&Wax, Lavazza, Manetti&Roberts, Nestlé, 

Procter&Gamble, Unilever

** Carrefour, Conad, Coop Italia, Crai, Despar-Aligroup, Despar-Sadas, 

Esselunga, Lombardini, Nordiconad, Selex, Sisa.

Indicod-ECR a format o grupã de lucru pentru tehnologia 

EPC/RFID, care în colaborare cu numeroase companii italiene ce 

activeazã în sectorul producþiei  ºi distribuþiei  ºi cu 

consultanþa ªcolii de Management a Politehnicii din Milano,  a 

elaborat un model pentru evaluarea profitabilitãþii tehnologiei 

EPC/RFID în cadrul proceselor ºi determina  

asupra lanþului de distribuþie al bunurilor de consum. 

* *

rea impactului

pentru a acoperi costurile cu investiþia hardware ºi 

software? Vor acoperi aceste beneficii costurile 

anuale curente ºi vor garanta recuperarea inves-

tiþiei?

Identificarea parametrilor contextuali de care 

depinde în cea mai mare mãsurã profitabilitatea 

n
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Fie centrul de distribuþie al retailerului cu un tranzit 

anual de 30 milioane cutii, vom analiza mãsura în care 

metoda de manipulare a produselor pe lanþul de 

distribuþie influenþeazã ºi modificã nivelul cheltuielilor.

 pentru evaluarea 

diferitelor costuri ºi beneficii generate de introducerea 

tehnologiei EPC/RFID pe lanþul de distribuþie, este cel 

care utilizeazã codurile de bare (BarCode) pentru 

identificarea bunurilor, poziþiilor de stocare ºi platfor-

melor de recepþie/expediþie. 

 În ambele scenarii se cere ca: 

Etichetele EPC sã fie aplicate pe unitãþile logistice 

la capãtul liniei de produs ºi de fiecare datã când 

este creatã o unitate logisticã nouã; 

Tag-uri RFID sã fie folosite la identificarea 

poziþiilor de stocare ºi a platformelor de primire/ 

expediþie; 

Scenariul folosit ca referinþã

Au fost create douã scenarii 

RFID, unul în care etichetele EPC au fost aplicate pe 

unitãþile logistice "EPC1" ºi altul, în care etichetele au fost 

aplicate atât pe unitãþile logistice cât ºi pe cutiile ce le 

formeazã "EPC2".

n

n

Scenariul folosit ca referinþã

Au fost create douã scenarii 

RFID, unul în care etichetele EPC au fost aplicate pe 

unitãþile logistice "EPC1" ºi altul, în care etichetele au fost 

aplicate atât pe unitãþile logistice cât ºi pe cutiile ce le 

formeazã "EPC2".

Locatii implicate în formarea paletelor

Fabricã  Depozitul 
fabricii 

Depozit 
distribuþie 

Centru 
distribuþie 

Puncte de 
vânzare

Linia de ambalare finalã X 
    

Recep iaþ X X X X

Asezarea în loca ie de depozitareþ X X X X X 

Stocarea  X X X  

Controlul stocurilor  X X X  

Pregãtirea comenzilor  X X X  

Expedierea  X X X  

Managementul litigiilor X X X

Tabel 1Tabel 1

n

n

Motostivuitoarele pentru manipularea unitãþilor 

logistice trebuie sã fie echipate cu câte un cititor ºi 

douã antene pentru identificarea automatã a 

paletelor ºi a poziþiilor de încãrcare/descãrcare;

Lucrãtorii au în dotare cititoare RFID portabile 

pentru controlul stocurilor ºi recompunerea 

paletelor. 

În scenariul EPC1, platformele de primire/expediþie 

ale fiecãrei structuri din cadrul lanþului de distribuþie au 

fost prevãzute cu porþi RFID "simple" pentru  citire, iar 

lucrãtorii însãrcinaþi cu culegerea cutiilor au folosit  

cititoare de coduri de bare pentru identificarea bunurilor 

ºi cutiilor prin citirea GTIN reprezentat în cod de bare. 

În scenariul EPC2, unde porþile RFID de primire permit 

ºi verificarea cutiilor conþinute de paletã,  lucrãtorii 

cãrora le-a fost atribuitã culegerea cutiilor au la 

dispoziþie un dispozitiv de culegere a comenzilor - 

echipat cu cititor ºi douã antene - pentru a verifica 

automat corectitudinea culegerii.

Maºina de înfoliere echipatã cu portal RFID de citire 

verificã noile unitãþi logistice ºi asociazã codurile EPC ale 

cutiilor (SGTIN = Serial Global Identification Number) cu 

codul EPC al unitãþii logistice. În acest fel, este suficientã 

identificarea codului EPC de pe unitatea logisticã pentru 

a verifica corectitudinea expediþiei. 

Vor fi descrise în continuare metode folosite pentru 

mãsurarea beneficiilor de eficienþã ºi vor fi prezentate 

rezultatele obþinute prin analiza comparativã cu lanþul 

de distribuþie de referinþã. 

Fiecare macroactivitate logisticã din tabelul 1 a fost 

analizatã sub aspect logistic în fiecare punct al lanþului 

de distribuþie evidenþiat în figura 1 ºi în cele 3 scenarii - 

"de referinþã", "EPC 1", "EPC 2". 

1. Analiza impactului tehnologiei RFID asupra proceselor ºi costurilor operaþionale

1.1. Producþie

1. Analiza impactului tehnologiei RFID asupra proceselor ºi costurilor operaþionale

1.1. Producþie

În figura 2 se evidenþiazã modificãri ale proceselor 

determinate de tehnologia EPC/RFID, în fabricã. Tag-urile 

RFID sunt plasate pe unitãþile logistice de pe palete ºi, 

dacã este necesar, ºi pe cutii. 

În general, localizarea tag-urilor EPC/RFID pe cutii 

poate fi diferitã de cea tradiþionalã folositã pentru 

codurile de bare deoarece trebuie asiguratã o 

probabilitate mai ridicatã de citire a tag-ului. Din acest 

motiv, se porneºte de la premiza utilizãrii a douã etichete 

diferite: RFID ºi cod de bare, aplicate în poziþii diferite. Se 

pot folosi însã ºi etichete cu coduri de bare care includ 

Figura 2 - RFID în procesele din fabricãFigura 2 - RFID în procesele din fabricã

tag-uri RFID. Dupã aranjarea unitãþilor logistice pe palete, 

acestea sunt luate ºi mutate cu ajutorul motostivui-

toarelor în depozitul alãturat fabricii. Tag-urile aplicate 

permit reducerea timpului necesar identificãrii unitãþilor 

logistice preluate de la capãtul liniei de producþie 

deoarece identificarea se face automat la încãrcarea 

unitãþii logistice pe motostivuitor cu ajutorul cititorului 

RFID ºi a antenelor montate pe vehicul. Aceasta conduce 

la o creºtere a eficienþei, care a fost apreciatã printr-o 

reducere cu 5% a timpului ocupat cu activitãþile de la 

capãtul liniei de producþie. 

Aceasta conduce 

la o creºtere a eficienþei, care a fost apreciatã printr-o 

reducere cu 5% a timpului ocupat cu activitãþile de la 

capãtul liniei de producþie. 
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Scenariul EPC1Scenariul EPC1
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tag-ului RFID
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TransferTransfer

Scenariul EPC2Scenariul EPC2
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Dispozitiv etichetare 

cu coduri de bare

Dispozitiv etichetare 

cu coduri de bare

Cititor RFID instalat 
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1.2. Depozitul fabricii 1.2. Depozitul fabricii 

Tehnologia EPC/RFID permite creºterea eficienþei 

tuturor activitãþilor desfãºurate în depozitul fabricii prin  

reducerea cu 5-10% a timpului ºi costurilor. 

n Recepþia: 

Deoarece 

prin depozitul fabricii tranziteazã numai palete formate 

dintr-un singur tip de produs, cele douã scenarii EPC1 ºi 

EPC2 sunt identice. Tehnologia EPC/RFID poate aduce 

beneficii în toate activitãþile care necesitã identificarea 

unitãþilor logistice de pe paletã. 

paletele cu bunuri care vin din fabricã 

sunt amplasate temporar într-o zonã de asteptare  

înainte de a fi stocate. Activitatea de recepþie în 

depozitul fabricii constã numai în identificarea 

unitãþilor logistice de pe palete pentru încãrcarea 

datelor despre bunuri în sistemul informatic. 

Tehnologia EPC/RFID permite creºterea eficienþei 

tuturor activitãþilor desfãºurate în depozitul fabricii prin  

reducerea cu 5-10% a timpului ºi costurilor. 

Recepþia: n

Activitatea la aºezarea în locaþia de depozitare a 

bunurilor se realizeazã, mulþumitã cititoarelor 

RFID instalate pe motostivuitoare, automat, fãrã 

ca lucrãtorii sã scaneze codurile de bare. 

operatorul de 

pe motostivuitor se deplaseazã în zona în care 

unitãþile de încãrcãturã sunt plasate temporar ºi 

încep acþiunea de aºezare a lor în locaþiile de 

depozitare. Cu ajutorul tehnologiei RFID se iden-

tificã automat nu numai unitãþile de încãrcãturã 

ce trebuie stocate dar ºi locaþiile de depozitare, 

ceea ce 

nu pare a fi influenþat 

n Aºezarea în locaþia de depozitare: 

garanteazã corectitudinea operaþiei ºi ca 

urmare, o reducere a timpului de muncã cu 10%.

n Controlul stocurilor: 

Aºezarea în locaþia de depozitare: 

garanteazã corectitudinea operaþiei ºi ca 

urmare, o reducere a timpului de muncã cu 10%.

Controlul stocurilor: 

Figura 3 - RFID în procesele din depozitul fabriciiFigura 3 - RFID în procesele din depozitul fabricii

semnificativ de faptul cã unitãþile de încãrcãturã 

se aflã în locaþiile de depozitare deoarece eticheta 

cu cod de bare este vizibilã de la marginea raftu-

rilor. De aceea, timpul necesar identificãrii bunu-

rilor în depozitul fabricii nu se schimbã prea mult 

dacã se folosesc terminale portabile pentru citirea 

tag-urilor EPC/RFID în locul scanerelor pentru 

codurile de bare. 

RFID permite creºterea 

eficienþei în activitatea de culegere a unitãþilor 

logistice prin identificarea ºi verificarea automatã 

a acestora, a locaþiilor de depozitare ºi a plat-

formelor de expediþie. De aceea 

portalul de citire RFID instalat pe 

platforma de expediþie face posibilã automati-

n Pregãtirea comenzilor: 

este posibil sã se 

obþinã o creºtere cu 10% a eficienþei.

n Expediþia: 

Pregãtirea comenzilor: 

este posibil sã se 

obþinã o creºtere cu 10% a eficienþei.

Expediþia: 

zarea acelor controale care verificã dacã platfor-

mele gãzduiesc toate unitãþile de încãrcãturã care 

trebuie expediate ºi numai pe acelea. Tag-urile de 

pe palete sunt citite automat la trecerea prin 

portalul RFID înainte de a fi încãrcate în camion. 

tehnologia EPC/RFID 

permite îmbunãtãþirea corectitudinii expediþiei ºi 

prin urmare conduce la reducerea cantitãþii de 

bunuri trimise înapoi din zona de aval imediat 

urmãtoare. Deoarece depozitul fabricii trimite 

produse numai în depozitul de distribuþie al 

producãtorului, retururile produselor nu sunt 

frecvente, astfel cã beneficiile mãsurate aici nu 

sunt semnificative. 

Aceasta conduce la o creºtere a eficienþei cu 8-

10%.

n Managementul retururilor: 

Aceasta conduce la o creºtere a eficienþei cu 8-

10%.

Managementul retururilor: 

1.3. Depozitul de distribuþie al producãtorului1.3. Depozitul de distribuþie al producãtorului

Figura 4 - RFID în procesele din depozitul de distributie al producãtoruluiFigura 4 - RFID în procesele din depozitul de distributie al producãtorului
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Tehnologia RFID permite reducerea timpului de exe-

cuþie a activitãþilor desfãºurate în Depozitul de distri-

buþie al producãtorului ºi a costurilor operative cu 2-3%.

n Recepþia: 

eficienþa activitãþii de recepþie 

creºte cu pânã la 10% dacã tag-urile sunt ataºate 

unitãþilor logistice ºi pânã la 15% dacã sunt 

etichetate RFID ºi cutiile ce compun unitãþile 

logistice. 

n Aºezare în locaþia de depozitare: 

reducere cu 7% a 

timpu-lui de lucru ºi a costurilor. 

n Controlul stocurilor: 

n Pregãtirea comenzilor: 

reducerea cu pânã la 6% a 

timpului de lucru ºi a costurilor.

Dacã sunt 

etichetate RFID ºi cutiile, eficienþa creºte cu 4-5%.

n Expediþia: 

creºtere a eficienþei 

activitãþii de expediþie cu pânã la 8-10%. Beneficii 

mai mari, de pânã la 40-50% pot fi obþinute în 

cazul expedierii unitãþilor logistice mixte în 

scenariul EPC2 

n Managementul retururilor: 

produsele descãrcate din camion sunt 

aranjate pe platformele de recepþie. RFID face 

posibil controlul  corespondenþei dintre bunurile 

comandate ºi cele livrate, la trecerea prin portalul 

RFID instalat pe platforma de recepþie. Mai precis, 

dacã sunt prevãzute tag-uri RFID pe cutii, este 

posibilã identificarea automatã a unitãþilor 

logistice  ºi numãrarea cutiilor conþinute. Astfel, cu 

ajutorul RFID, 

EPC/RFID dã 

posibilitatea identificãrii automate a platformelor 

de recepþie, a unitãþilor logistice ºi a locaþiilor de 

depozitare ºi garanteazã o 

deoarece se face în depozitul 

de distributie al producãtorului, unde unitãtile 

logistice sunt de regulã omogene, prin introdu-

cerea tehnologiei EPC/RFID se obþin beneficii 

limitate în orice activitate de control al stocurilor.

tehnologia EPC/RFID 

permite identificarea automatã a locaþiei de 

depozitare de unde se ridicã unitatea logisticã 

omogenã, a unitãþii logistice ºi a platformelor de 

expediþie ºi garanteazã 

 Dacã depozitul de 

distribuþie al producãtorului expediazã unitãþi 

logistice etichetate cu tag RFID, beneficiile scad 

deoarece activitatea de culegere a paletelor în 

scenariul EPC1 nu este susþinutã în mod deosebit 

de prezenþa RFID, iar costurile de pregãtire a 

comenzii se reduc cu numai 1-2%. 

posibilitatea de a verifica corespon-

denþa dintre bunurile comandate ºi cele culese 

din locaþiile de depozitare la încãrcarea acestora 

în camion determinã o 

datoritã posibilitãþii de 

Tehnologia RFID permite reducerea timpului de exe-

cuþie a activitãþilor desfãºurate în Depozitul de distri-

buþie al producãtorului ºi a costurilor operative cu 2-3%.

Recepþia: 

eficienþa activitãþii de recepþie 

creºte cu pânã la 10% dacã tag-urile sunt ataºate 

unitãþilor logistice ºi pânã la 15% dacã sunt 

etichetate RFID ºi cutiile ce compun unitãþile 

logistice. 

Aºezare în locaþia de depozitare: 

reducere cu 7% a 

timpu-lui de lucru ºi a costurilor. 

Controlul stocurilor: 

Pregãtirea comenzilor: 

reducerea cu pânã la 6% a 

timpului de lucru ºi a costurilor.

Dacã sunt 

etichetate RFID ºi cutiile, eficienþa creºte cu 4-5%.

Expediþia: 

creºtere a eficienþei 

activitãþii de expediþie cu pânã la 8-10%. Beneficii 

mai mari, de pânã la 40-50% pot fi obþinute în 

cazul expedierii unitãþilor logistice mixte în 

scenariul EPC2 

Managementul retururilor: 

îmbunãtãþire a acurateþei la expedierea bunurilor 

cãtre Centrul de distribuþie al retailerului, 

tehnologia EPC/RFID permite 

Dacã centrul de distribuþie al 

producãtorului expediazã încãrcãturi neomogene, 

se pot obþine beneficii prin aplicarea tag-urilor 

EPC/RFID la nivel de cutii; tag-urile aplicate numai 

pe palete nu produc beneficii semnificative în 

aceastã macroactivitate. 

Într-un Centru de distribuþie al retailerului, beneficiile 

determinate de aplicarea tehnologiei RFID depind de 

nivelul la care se aplicã etichetele EPC. De fapt 

 Beneficii mai 

mari derivã în scenariul EPC2, mai ales 

când Centrul de distribuþie al retailerului 

primeºte numai unitãþi logistice omogene 

prevãzute cu tag-uri RFID, costurile de recepþie 

scad cu 15% ca urmare a identificãrii automate a 

unitãþilor logistice în timp ce sunt descãrcate din 

camioane ºi trec prin portalul RFID al platformei 

de primire. Dacã sunt prevãzute cu tag-uri ºi 

cutiile, beneficiile cresc pânã la 25% prin 

automatizarea controalului numãrului de cutii 

conþinute de unitãþile logistice. Cu toate acestea, 

aºa cum s-a menþionat înainte, anumite tipuri de 

produse, manipulate în cantitãþi mici, trebuie 

culese în Depozitul de distribuþie al producãto-

rului ºi aranjate în unitãþi logistice eterogene sau 

în straturi omogene separate de palete de lemn. 

Când astfel de unitãþi logistice intrã în centrul de 

distribuþie al retailerului 

tehnologia 

EPC/RFId permite identificarea automatã a 

platformei de primire, a unitãþilor logistice ºi 

locaþiilor de depozitare finalã ºi garanteazã o 

reducerea returu-

rilor ºi prin urmare a costurilor cu managementul 

retururilor cu 5%. 

1.4. Centrul de distribuþie al retailerului

este 

posibilã reducerea costurilor operaþionale cu 2%-5% 

prin etichetarea RFID a unitãþilor logistice.

în timpul 

activitãþilor de culegere; în acest caz s-a calculat o 

creºtere a eficienþei de pânã la 10-15% comparativ cu 

scenariul de referinþã (BarCode). 

n Recepþie: 

se obþin chiar beneficii 

mai mari, de panã la 30% prin reducerea 

costurilor la recepþie dacã sunt etichetate numai 

unitãþile logistice ºi 50% dacã sunt prevãzute cu 

tag-uri ºi cutiile. 

n Aºezare în locaþia de depozitare: 

reducere a timpului ºi costurilor cu 6%.

reducerea returu-

rilor ºi prin urmare a costurilor cu managementul 

retururilor cu 5%. 

este 

posibilã reducerea costurilor operaþionale cu 2

prin etichetarea RFID a unitãþilor logistice.

în timpul 

activitãþilor de culegere  s-a calculat o 

creºtere a eficienþei de pânã la comparativ cu 

scenariul de referinþã (BarCode). 

Recepþie

se obþin chiar beneficii 

mai mari, de panã la 30% prin reducerea 

costurilor la recepþie acã sunt etichetate numai 

unitãþile logistice ºi 50% dacã sunt prevãzute cu 

tag-uri ºi cutiile. 

Aºezare în locaþia de depozitare

reducere a timpului ºi costurilor cu 6%

1.4. Centrul de distribuþie al retailerului

%-5% 

; în acest caz

10-15% 

: 

 d

: 

.

n Controlul stocurilor: 

reducerea costurilor cu 

controlul stocurilor cu 3-5%.

n Pregãtirea comenzilor: dacã cutiile sunt prevãzute 

cu etichete EPC/RFID, 

în depozitul producãtorului, 

tehnologia EPC/RFID produce beneficii limitate în 

controlul produselor aflate în locaþiile de 

depozitare. În centrul de distribuþie al retailerului, 

beneficiile sunt mai relevante datoritã activitãþii 

de culegere, la nivel de cutii, a mãrfurilor din 

locaþiile de depozitare. Aplicarea tehnologiei RFID 

la nivel de cutii duce la îmbunãtãþirea acurateþei, 

la limitarea activitãþilor ineficiente, reducerea 

diferenþelor de stoc, 

activitatea de pregãtire a 

Controlul stocurilor: 

reducerea costurilor cu 

controlul stocurilor cu 3-5%.

: 

, 

Pregãtirea comenzilor dacã cutiile sunt prevãzute 

cu etichete EPC/RFID

comenzilor este printre cele asupra cãrora 

tehnologia are cea mai mare influenþã, determi-

nând  Beneficiile 

derivã din posibilitatea identificãrii cutiilor în 

timpul culegerii lor din locaþiile de depozitare cu 

ajutorul cititorului RFID instalat pe dispozitivul de 

culegere. O eroare de culegere, de exemplu 

culegerea greºitã a cutiilor sau culegerea mai 

multor cutii decât este necesar, poate fi remediatã 

imediat ºi nu numai prin control efectuat pe 

platforma de expediþie. Se poate remarca o 

creºtere a calitãþii procesului ca urmare a creºterii 

eficienþei. În scenariul BarCode si EPC1, controalele 

o creºtere a eficienþei cu 15-20%.o creºtere a eficienþei cu 15-20%.

Figura 5 - RFID în procesele din centrul de distributie al retaileruluiFigura 5 - RFID în procesele din centrul de distributie al retailerului
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De la producãtor De la producãtor 

Controlul bunurilor primite (SSCC / GTIN) la trecerea prin 
portalul RFID. Fiecare platformã de recepþie are propriul 
portal. 

Controlul bunurilor primite (SSCC / GTIN) la trecerea prin 
portalul RFID. Fiecare platformã de recepþie are propriul 
portal. 

Utilizarea EDI pentru primirea Avizului de 
expediþie. Informaþia conþinutã: EPC al paletei 
(SSCC) 

Utilizarea EDI pentru primirea Avizului de 
expediþie. Informaþia conþinutã: EPC al paletei 
(SSCC) 

Rearanjarea ºi aplicarea unui nou 
cod EPC (SSCC)
Rearanjarea ºi aplicarea unui nou 
cod EPC (SSCC)

Motostivuitor echipat 
cu cititor RFID

Motostivuitor echipat 
cu cititor RFIDTag al locaþiei de depozitare 

a paletei
Tag al locaþiei de depozitare 
a paletei

Inventar realizat prin trecerea cititorului 
în apropierea locaþiilor paletelor
Inventar realizat prin trecerea cititorului 
în apropierea locaþiilor paletelor

Culegerea 
cutiilor ºi 
paletelor

Culegerea 
cutiilor ºi 
paletelor

PDA pentru citirea tag-urilor 
localizate pe platformã
PDA pentru citirea tag-urilor 
localizate pe platformã

Tag pe platforma de expediþie Tag pe platforma de expediþie 

Portal RFID pentru controlul 
corect al asocierii platformei cu 
expediþiile

Portal RFID pentru controlul 
corect al asocierii platformei cu 
expediþiile

Scenariul EPC1Scenariul EPC1

De la producãtor De la producãtor 

Controlul bunurilor primite (SSCC / GTIN) la trecerea 
prin portalul RFID. Fiecare platformã de recepþie are 
propriul portal. 

Controlul bunurilor primite (SSCC / GTIN) la trecerea 
prin portalul RFID. Fiecare platformã de recepþie are 
propriul portal. 

Utilizarea EDI pentru primirea Avizului de 
expediþie. Informaþia conþinutã: EPC al paletei 
(SSCC), EPC al cutiei (SGTIN)

Utilizarea EDI pentru primirea Avizului de 
expediþie. Informaþia conþinutã: EPC al paletei 
(SSCC), EPC al cutiei (SGTIN)

Rearanjarea ºi aplicarea unui nou 
cod EPC(SSCC)
Rearanjarea ºi aplicarea unui nou 
cod EPC(SSCC)

Motostivuitor echipat 
cu cititor RFID

Motostivuitor echipat 
cu cititor RFID

Tag al locaþiei de 
depozitare a paletei
Tag al locaþiei de 
depozitare a paletei

Inventar prin tre-
cerea cititorului în 
apropierea 
locaþiilor paletelor

Inventar prin tre-
cerea cititorului în 
apropierea 
locaþiilor paletelor

Culegerea cutiilor 
ºi paletelor

Culegerea cutiilor 
ºi paletelor

Transpaletã cu cititor pentru citirea tag-urilor ºi 
culegerea cutiilor
Transpaletã cu cititor pentru citirea tag-urilor ºi 
culegerea cutiilor

Maºinã de înfoliere 
cu cititor ºi antene 
pentru a crea 
asocierea 
cutii-palete

Maºinã de înfoliere 
cu cititor ºi antene 
pentru a crea 
asocierea 
cutii-palete

Tag pe 
platforma de 
expediþie 

Tag pe 
platforma de 
expediþie 

Portal RFID pentru controlul 
corect al asocierii platformei cu 
expediþiile

Portal RFID pentru controlul 
corect al asocierii platformei cu 
expediþiile

Scenariul EPC2Scenariul EPC2
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realizate dupã culegerea produselor sunt costisi-

toare deoarece paletele trebuie dezmembrate 

pentru a identifica cutiile conþinute. Acesta este 

motivul pentru care controalele sunt realizate de 

obicei aleator pe 5% dintre unitãþile logistice 

neomogene. Eticheta EPC pe cutii ºi cititorul 

instalat pe dispozitivul de culegere a comenzilor, 

nu numai cã reduc timpul necesar realizãrii 

controalelor ºi remedierii erorilor, dar mai mult, 

fac posibil controlul tuturor unitãþilor logistice 

simultan crescând acurateþea proceselor de 

pregãtire a comenzilor ºi de expediþie. Dacã 

sunt etichetate RFID numai unitãþile logistice, 

aceastã activitate este susþinutã numai cu 

ajutorul codurilor de bare ºi astfel nu se înre-

gistreazã beneficii comparative cu scenariul de 

referinþã. 

n Expediþia:

cheltuielile cu expedierea 

se reduc cu pânã la 35%.

n Managementul retururilor: 

reducerea numãrului de 

retururi ºi a costului managementului acestora cu 

15%. 

 verificarea corectitudinii culegerii 

bunurilor, posibilã prin ataºarea tag-urilor RFID la 

nivel de cutii ºi prin amplasarea cititorului pe 

dispozitivul de culegere, reduce timpul de expe-

diere, nemaifiind necesare controale ulterioare 

înainte de încãrcarea unitãþilor logistice în 

camioane. În acest fel, 

 Beneficii mai mici se 

obþin când se aplicã tag-uri EPC numai pe 

unitãþile logistice  deoarece se realizeazã automat 

numai controlul paletelor. 

aplicarea tag-urilor 

EPC/RFID pe unitãþile logistice ºi pe cutii duc la 

îmbunãtãþirea acurateþei expediþiilor cãtre 

punctele de vânzare, 

Expediþia:

cheltuielile cu expedierea 

se reduc cu pânã la 35%.

Managementul retururilor: 

reducerea numãrului de 

retururi ºi a costului managementului acestora cu 

15%. 

Deoarece Centrul de distribuþie al retailerului trimite 

în principal unitãþi logistice eterogene cãtre punctele de 

vânzare, aplicarea tag-urilor RFID numai pe unitãþile 

logistice nu aduce beneficii semnificative, la nivelul 

punctelor de vânzare dotate cu tehnologie RFID. 

Beneficii interesante apar la aplicarea tehnologiei la 

nivel de cutii, utilã în special în faza de recepþie a 

bunurilor. 

Mai precis, 

 ºi în 

acelaºi timp îmbunãtãþirea corectitudinii controalelor; în 

prezent aceste controale sunt realizate prin sondaj, pe o 

parte din bunurile primite în punctele de vânzare. 

tehnologia RFID permite realizarea controalelor la toate 

bunurile primite în punctul de vânzare, fãrã costuri 

suplimentare ºi cu reducerea duratei acestei activitãþi. 

Pentru o mai bunã exploatare a tehnologiei RFID, au fost 

instalate puncte de citire a cutiilor în zona de backroom - 

o zonã de depozitare temporarã pentru bunuri - ºi în 

zona de vânzare.

În prezent, nu existã înregistrãri ale miºcãrii bunurilor 

între aceste douã zone din cadrul punctului de vânzare. 

De aceea tehnologia RFID nu produce creºteri ale 

identificarea automatã a cutiilor conþinute 

în unitãþile logistice eterogene permite reducerea 

timpului ºi costurilor activitãþii de recepþie cu 60%

identificarea automatã a cutiilor conþinute 

în unitãþile logistice  permite reducerea 

timpului ºi costurilor activitãþii de recepþie cu 60%

eterogene

eficienþei în aceastã zonã dar conduce la o cunoaºtere 

mai corectã a locaþiilor produselor, care determinã o 

reducere a ruperilor de stoc. 

Pânã acum s-a analizat în detaliu modul în care 

tehnologia EPC/RFID modificã activitãþile pe lanþul de 

distribuþie. Acum vom prezenta o sintezã a beneficiilor ce 

se pot atinge, folosind ca referinþã lanþul de distribuþie 

din fig. 1.

Vor fi prezentate beneficiile de eficienþã - la nivelul 

lanþului de distribuþie ºi pe fiecare actor ºi macro-

activitate - care pot fi obþinute de cãtre un producãtor 

care manipuleazã unitãþi logistice cuprinzând un singur 

tip de produs ºi de cãtre un retailer care culege, aranjeazã 

ºi trimite cutiile spre punctele de vânzare. Aºa cum s-a 

arãtat anterior, existã anumite tipuri de produse care 

necesitã metode specifice de manipulare pe lanþul de 

distribuþie (de exemplu activitatea de culegere, desfã-

ºuratã de producãtor, a paletelor omogene).

Tabelul 2 aratã principalele date iniþiale cu privire la 

tipul fluxurilor pe un anumit lanþ de distribuþie ºi struc-

tura depozitului. 

2. Modelul de evaluare a beneficiilor2. Modelul de evaluare a beneficiilor

1.5. Punctul de vânzare1.5. Punctul de vânzare

Figura 6 - RFID în procesele din punctul de vânzareFigura 6 - RFID în procesele din punctul de vânzare Tabel 2 - Caracteristicile lanþului de distribuþieTabel 2 - Caracteristicile lanþului de distribuþie
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Dinspre centrul 
de distribuþie 
Dinspre centrul 
de distribuþie 

Control al bunurilor primite prin citirea codurilor 
de bare (SSCC) ºi aleator al cutiilor conþinute
Control al bunurilor primite prin citirea codurilor 
de bare (SSCC) ºi aleator al cutiilor conþinute

Management al imaginii 
depozitului
Management al imaginii 
depozitului

Cãtre spaþiul 
de vânzare
Cãtre spaþiul 
de vânzare

Cãtre spaþiul 
de vânzare
Cãtre spaþiul 
de vânzare

Dinspre centrul 
de distribuþie 
Dinspre centrul 
de distribuþie 

Scenariu de referinþã ºi EPC1Scenariu de referinþã ºi EPC1

Scenariul EPC2Scenariul EPC2

Controlul bunurilor primite prin portalul RFIDControlul bunurilor primite prin portalul RFID

Tag pentru identificarea 
platformei de primire
Tag pentru identificarea 
platformei de primire

Management al imaginii 
depozitului
Management al imaginii 
depozitului

Portal RFID între zona de primire/depozitare 
ºi cea de vânzare pentru identificarea 
bunurilor

Portal RFID între zona de primire/depozitare 
ºi cea de vânzare pentru identificarea 
bunurilor

Date generaleDate generale 

Flux anual de cutii care tranziteazã lan ul de distribu ieþ þ  (numãr de cutii/an) 

Numãr mediu de cutii continute de o paletã omogenã (nr. cutii/unitatea de încãrcãturã)  

Numãr mediu de cutii con inute de o paletã mixtã þ (nr. cutii/unitatea de încãrcãturã)  

FabricaFabrica 

Linii de ambalare 

Motostivuitoare pentru transfer cãtre depozitul fabricii 

DepoziteDepozite

 Depozitul Depozitul   

fabriciifabricii

Depozit distribuþie Depozit distribu ie þ

producãtorproducãtor

Centru de distribuþie Centru de distribu ie þ

retailerretailer

Suprafa a depozitului (mp)þ  

Loca ii de depozitareþ  

Loca ii de culegere a mãrfurilorþ  

Perioadã de stocare 

Motostivuitoare

Dispozitive de culegere  

Platforme de primire 

Platforme de expedi ieþ  

Punct de vânzarePunct de vânzare 

Numãr de puncte de vânzare 

Suprafa ã backroomþ  

Loca ii de depozitareþ  

Platforme primire  

 

30.000.000

60

52

8

4

32.000

36.500

9.200

25

15

35
20

25

100

100

80

2

38.800

42.000

-

25

12

15

15

-

7.500

8.400

-
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6

6
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-
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Tabelul 3 cuprinde valorile datelor principale 

referitoare la desfãºurarea activitãþilor operative. 

Modelul de evaluare numãrã în jur de 300 de date, însã 

aici sunt prezente numai cele mai importante, care influ-

enþeazã în cea mai mare mãsurã rezultatele.

Deoarece producãtorul manipuleazã numai palete cu 

un singur tip de produs, scenariile "EPC 1" ºi "EPC 2" 

garanteazã producãtorului beneficii similare. Practic, 

singura diferenþã care explicã beneficiul adãugat de 

0,05 €cent/cutie în scenariul "EPC2" se regãseºte în 

Depozitul de distribuþie. De fapt, la recepþia bunurilor, 

verificãrile vizuale se realizeazã nu numai în privinþa 

cantitãþii unitãþilor logistice primite, dar ºi a numãrului 

de cutii pe care acestea le conþin. Datoritã etichetei EPC 

aplicatã pe cutii devine posibilã automatizarea ambelor 

2.1. Beneficiile pentru producãtor2.1. Beneficiile pentru producãtor

Tabel 3  - Date iniþiale Tabel 3  - Date iniþiale 

verificãri, în timp ce tag-urile aplicate numai pe unitãþile 

logistice permit numai numãrarea automatã a paletelor 

pe mãsura descãrcãrii lor din camion, fãrã a se verifica ºi 

ce conþin. 

Aºa cum se observã în figura 7, producãtorul poate 

economisi prin introducerea RFID, pânã la 0,7 €cent 

pentru fiecare cutie manipulatã. Dacã luãm în 

consideraþie un flux anual de 30 milioane de cutii ce se 

deplaseazã din fabricã cãtre diferite puncte ale lanþului 

de distribuþie, beneficiile pe care le poate obþine un 

producãtor, care derivã dintr-o eficienþã mai ridicatã a 

activitãþilor, pot fi cuantificate la 200.000 € când se 

aplicã tag-uri numai pe palete ºi la 220.000 € când se 

aplicã tag-uri ºi la nivel de cutii. 

Beneficiile directe prezentate mai sus au fost 

calculate în situaþia caracterizatã iniþial prin performanþe 

bune (best performances) anterior introducerii tehno-

logiei RFID. S-au mai luat în consideraþie alte douã 

contexte diferite: performanþã iniþialã medie ºi 

performanþã iniþialã scãzutã (practicã necorespun-

zãtoare), cu un nivel iniþial mai scãzut de automatizare 

anterior introducerii RFID. Rezultatele obþinute în aceste 

douã cazuri sunt prezentate în figura 8 ºi figura 9.

Se poate observa cum beneficiile ce se ating depind 

de performanþa iniþialã a lanþului de distribuþie, în 

privinþa timpului de identificare ºi control, procent de 

bunuri controlate, corectitudinea activitãþii, etc.

În cazul unei performanþe iniþiale medii, beneficiile 

obþinute de producãtor se ridicã la 285.000 €/an cu 

tag-uri RFID aplicate pe palete ºi 300.000 €/an dacã se 

aplicã tag-uri ºi pe cutii, echivalentul a 4% din totalul 

costurilor operaþionale. În cazul în care nivelul iniþial de 

automatizare este scãzut, nivelul posibil de creºtere a 

eficienþei atinge 5% din costurile logistice totale ale 

producãtorului, înregistrându-se anual o economie de 

370.000 € pentru tag-uri aplicate pe palete ºi 390.000 € 

pentru scenariul EPC2. Toate evaluãrile de pânã acum au 

pornit de la ipoteza cã producãtorul trimite numai palete 

omogene (conþinînd un singur tip de produs) cãtre 

centrul de distribuþie al retailerului.  Existã situatii în care 

se impune combinarea produselor pe o paletã în 

Depozitul de distribuþie al producãtorului. Tag-urile 

aplicate pe cutii permit îmbunãtãþirea eficienþei 

activitãþii de picking în Depozitul de distributie al 

producãtorului. Aceasta produce reducerea costurilor, 

care se situeazã la aproximativ 1 €cent pe cutie (în cazul 

unei performanþe iniþiale excelente în Depozitul de 

distribuþie al producãtorului) ºi la mai mult de 2 €cent pe 

cutie (în cazul performanþei medii sau scãzute). Prin 

urmare, la un flux de 30 milioane de cutii pe an, 

economiile totale cresc în scenariul "EPC2" de la 

320.000€/an la aproape 700.000 €/an.

Retailerul poate obþine beneficii directe semnificative 

prin introducerea RFID, iar mãrimea lor depinde puternic 

de nivelul la care se aplicã tag-urile. Punctele de vânzare 

beneficiazã de pe urma implemen-tãrii tehnologiei RFID 

numai în scenariul EPC2 deoarece aici, în general, se 

manipuleazã unitãþi logistice formate din mai multe 

tipuri de produse (eterogene). 

Când se aplicã tag-uri RFID numai pe palete (scenariul 

EPC1) producãtorul este cel ce obþine beneficii mai mari 

de pe urma acestei tehnologii. Pornind de la o 

performanþã iniþialã bunã, în scenariul EPC1, retailerul 

reduce costurile logistice cu 0,45 €cenþi pe fiecare cutie 

manipulatã (figura 10), obþinând un beneficiu anual de 

135.000 €. În scenariul EPC2, beneficiile se ridicã la 

3 €cenþi pentru fiecare cutie, producând un beneficiu 

anual de un million euro. 

2.2. Beneficiile pentru Retailer2.2. Beneficiile pentru Retailer

Figura 7Figura 7 Figura 9Figura 9

Figura 8Figura 8
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Informaþii generaleInforma ii generaleþ

Timp necesar pentru identificarea unitãþilor de încãrcãturã prin citire coduri de bare (s/unitate de încãrcãturã)  

Timp necesar numãrãrii manuale a cutiilor con inute de o unitate de încãrcãturã (s/unitate de încãrcãturã)þ  

Cost al muncii productive (Euro/orã) 

Cost al muncii productive  - cu echipamente (Euro/orã)

Cost al muncii administrative (Euro/orã) 

Depozitul fabriciiDepozitul fabricii  

Discrepan e determinate în timpul controalelor de inventar (%)þ   

Erori de culegere (%) 

Depozitul de distribuþie al producãtoruluiDepozitul de distribu ie al producãtoruluiþ 

Erori la recep ie þ - cantitative (%) 

Erori la recep ie þ - calitative (%)

Discrepan e determinate în timpul controalelor de inventar (%)þ   

Erori de culegere (%) 

Nivel al serviciilor (cutii expediate/cutii comandate)

Centrul de distribuþieCentrul de distribu ieþ   

Palete recompuse - intrare (%) 

Palete controlate - intrare (%) 

Erori detectate la recep ie þ  - cantitate de cutii (%)  

Erori detectate la recep ie þ  - calitativ (data de expirare) (%)  

Erori detectate la recep ieþ   - ambalare (%) 

Erori detectate la recep ie  þ - cod EAN (%)

Discrepan e ivite la controalele de inventar (%)þ   

Nivel al serviciilor (cutii expediate/cutii comandate)

Lipsa de disponibilitate a stocului la culegere (%)  

Palete mixte controlate - la expedi ie (%)þ  

Erori detectate la controalele de ie ireº  

Punct de vânzarePunct de vânzare  

Palete verificate la intrare (%)

Duratã control (s/cutie)

Erori detectate la primire - cantitative (%) 

Erori detectate la primire - calitative (%)  

Unitã i de expedi ie livrate direct la raft (%)þ þ  
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ªi aici, beneficiile depind de un scenariu iniþial 

caracterizat de performanþa iniþialã, înaintea implemen-

tãrii tehnologiei RFID, care poate fi "bunã practicã", 

"medie" sau "scãzutã". 

În scenariul EPC1, luând în consideratie o 

performanþã iniþialã medie, RFID faciliteazã reducerea 

costurilor în Centrul de distribuþie cu 0,97 €cenþi pentru 

fiecare cutie manipulatã (figura 11), ducând la un 

beneficiu total de 300.000 €/an. În cazul unei 

performanþe iniþiale scãzute (practicã necorespunzã-

toare), reducerile costurilor se ridicã la 1,55 €cenþi/cutie 

(figura 12), reprezentând un beneficiu total de mai mult 

de 450.000 €/an. 

Când cutiile trimise de producãtor sunt echipate cu 

tag-uri RFID (scenariul EPC2), reducerea costului devine  

7,40 €cenþi/cutie în condiþiile unei performanþe iniþiale 

medii (figura 11), care înseamnã un beneficiu de  

2.200.000 €/an ºi la 15,9 €cenþi/cutie (figura 12), în 

condiþiile unei performanþe iniþiale de tip "practicã 

necorespunzãtoare" care conduce la un beneficiu de 

peste 4.500.000 €/an.

Înainte de a concluziona care sunt beneficiile directe 

pentru retailer, trebuie sã distingem urmãtoarele douã 

situaþii: prima este legatã de primirea de la depozitul de 

distribuþie al producãtorului a paletelor eterogene, caz în 

care existã o creºtere a costurilor operaþionale la nivelul 

producãtorului ºi totodatã o creºtere a beneficiilor la 

retailer în urma introducerii tehnologiei RFID. Beneficiile 

retailerului merg de la 2 €cenþi pe cutie în cazul 

etichetãrii cu EPC a paletelor (echivaletul unei economii 

anuale de 500.000 €) la peste 20 €cenþi pe cutie 

(echivalentul a 6,5 milioane € pe an) în cazul etichetãrii 

cu EPC a paletelor ºi cutiilor.

A doua situaþie se produce atunci când culegerea în 

Centrul de distribuþie al retailerului nu este necesarã, 

deoarece fluxul de produse este mic ºi de aceea 

produsele sunt trimise integral în palete omogene cãtre 

punctul de vânzare al retailerului. În acest caz particular 

beneficiile sunt mai mici, începând cu 0,5 €cenþi pe cutie 

(total 170.000 €/an) când sunt etichetate numai paletele, 

pânã la 2€cenþi pe cutie (total 500.000 €/an) în scenariul 

EPC2.

Figura 10Figura 10

Figura 12Figura 12

Figura 11Figura 11

GS1 Info 06/2011GS1 Info 

ECRECR
3232

Costurile operaþionale ºi beneficiile la retailer - Costurile operaþionale ºi beneficiile la retailer - 
scenariul „performanþã iniþialã de tip bunã practicã" scenariul „performanþã iniþialã de tip bunã practicã" 

Costurile operaþionale ºi beneficiile la retailer - Costurile operaþionale ºi beneficiile la retailer - 
scenariul „performanþã iniþialã medie" scenariul „performanþã iniþialã medie" 

Costurile operaþionale ºi beneficiile la retailer - Costurile operaþionale ºi beneficiile la retailer - 
scenariul „performanþã iniþialã slãzutã" scenariul „performanþã iniþialã slãzutã" 

3030

2525

1515

00

29,7329,73

2020

Costuri operaþionaleCosturi operaþionale EPC1EPC1 EPC2EPC2

00

0,50,5

1,01,0

1,51,5

2,02,0

2,52,5

3,03,0

3,53,5
3,313,31

0,450,45

2,762,76

Legendã:Legendã:
Centru de distributieCentru de distributie

Puncte de vânzarePuncte de vânzare

55

1010

2,652,65

27,0827,08

0,550,55

0,450,45

4040

2525

1515

00

40,2940,29

2020

Costuri operaþionaleCosturi operaþionale EPC1EPC1 EPC2EPC2

0,000,00

2,002,00

3,003,00

4,004,00

5,005,00

6,006,00

7,007,00

8,008,00
7,407,40

0,970,97

6,316,31

Legendã:Legendã:
Centru de distributieCentru de distributie

Puncte de vânzarePuncte de vânzare

55

1010

3,423,42

36,8736,87

1,091,09

0,970,97

3030

3535

1,001,00

5050

3030

00

51,5051,50

2020

Costuri operaþionaleCosturi operaþionale EPC1EPC1 EPC2EPC2

0,000,00

6,006,00

8,008,00

10,0010,00

12,0012,00

14,0014,00

16,0016,00

18,0018,00
15,9015,90

1,551,55

14,2214,22

Legendã:Legendã:
Centru de distributieCentru de distributie

Puncte de vânzarePuncte de vânzare

1010

4,014,01

47,4947,49

1,681,68

1,551,55

4040

4,004,00

2,002,00

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

(E
ur

oC
en

þi/
cu

tie
)

Romania

®


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

