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Anul 1974 marca crearea de 

cãtre 12 þãri europene a 

sistemului de numerotare a 

articolelor comerciale  EAN 

(European Article Numbering) 

ºi a reprezentãrii lor prin cod de 

bare. Aderarea ulterioarã a altor 

þãri din Europa ºi de pe alte 

continente determinã apariþia, 

în anul 1977, a organizaþiei EAN 

International, cu scopul de a 

gestiona unitar, la scarã 

mondialã, modul de 

numerotare a articolelor. Din 

1974 pânã în prezent au fost 

Anul 1974 marca crearea de 

cãtre 12 þãri europene a 

sistemului de numerotare a 

articolelor comerciale  EAN 

(European Article Numbering) 

ºi a reprezentãrii lor prin cod de 

bare. Aderarea ulterioarã a altor 

þãri din Europa ºi de pe alte 

continente determinã apariþia, 

în anul 1977, a organizaþiei EAN 

International, cu scopul de a 

gestiona unitar, la scarã 

mondialã, modul de 

numerotare a articolelor. Din 

1974 pânã în prezent au fost 
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elaborate trei mari generaþii de 

standarde, cu participarea 

tuturor aderenþilor, într-un 

context internaþional: 

identificare prin coduri de bare, 

comunicare prin schimb 

electronic de date (EDI) ºi 

eticheta de radiofrecvenþã. 

Aceste standarde intervin în 

aplicaþii diverse cum ar fi 

desfacerea produselor, 

transport ºi logisticã, 

trasabilitatea produselor, 

cataloage electronice, 

dematerializare documente, 

clasificare produse, etc.

De la crearea sa în anul 1993, 

EAN România a participat activ 

elaborate trei mari generaþii de 

standarde, cu participarea 

tuturor aderenþilor, într-un 

context internaþional: 

identificare prin coduri de bare, 

comunicare prin schimb 

electronic de date (EDI) ºi 

eticheta de radiofrecvenþã. 

Aceste standarde intervin în 

aplicaþii diverse cum ar fi 

desfacerea produselor, 

transport ºi logisticã, 

trasabilitatea produselor, 

cataloage electronice, 

dematerializare documente, 

clasificare produse, etc.

De la crearea sa în anul 1993, 

EAN România a participat activ 

la dezvoltarea standardelor 

comune EAN în toate sectoarele 

de activitate. 

Anul 2004 consfinþeºte 

integrarea organizaþiei nord-

americane în concertul mondial 

al standardelor EAN ºi 

modificarea numelui de EAN 

International în GS1 (Global 

Standards One), reprezentând 

dorinþa întreprinderilor de a 

vedea un limbaj unic al 

comerþului. GS1 apare, în acest 

context, ca un sistem global de 

standarde, ca un limbaj numeric 

al lanþului de aprovizionare-

distribuþie, ca un sistem unic de 

identificare a produselor, ca un 

sistem global de comunicare de 

la materiile prime pânã la 

produsele de consum.

la dezvoltarea standardelor 

comune EAN în toate sectoarele 

de activitate. 

Anul 2004 consfinþeºte 

integrarea organizaþiei nord-

americane în concertul mondial 

al standardelor EAN ºi 

modificarea numelui de EAN 

International în GS1 (Global 

Standards One), reprezentând 

dorinþa întreprinderilor de a 

vedea un limbaj unic al 

comerþului. GS1 apare, în acest 

context, ca un sistem global de 

standarde, ca un limbaj numeric 

al lanþului de aprovizionare-

distribuþie, ca un sistem unic de 

identificare a produselor, ca un 

sistem global de comunicare de 

la materiile prime pânã la 

produsele de consum.

GS1 - un nume
pentru o realitate 

care a cucerit 
in 40 de ani intreaga lume

Sãrbãtorim  de ani 40
33

Crearea aceste platforme 

mondiale pentru schimburile 

comerciale a fost îmbogãþitã în 

ultimii ani de standarde pentru 

eticheta de radiofrecvenþã ºi 

reþeaua aferentã EPC global 

(EPC  Electronic Product Code), 

de reþeaua globalã de 

sincronizare a datelor despre 

produse GDSN (Global Data 

Synchronization Network).

Pentru EAN România,  

a adus modificarea denumirii în 

GS1 România, arãtând voinþa 

noastrã de a comunica prin 

noul nume, ataºamentul la un 

sistem comun de standarde. 

Pentru întreprinderile multi-

naþionale, mari, mijlocii ºi mici 

care formeazã populaþia 

membrilor ºi utilizatorilor 

instrumentelor ºi serviciilor 

oferite de GS1 România, aceastã 

schimbare de nume devenea 

purtãtoarea unei realitãþi 

concrete imediate. Astfel nu 

mai este nevoie de un cod de 

bare special pentru a exporta în 

America de Nord, existã o 

soluþie unicã de trasabilitate 

pentru întreaga lume  

UCC/EAN-128. De asemenea, o 

singurã reþea pentru 

sincronizarea datelor despre 

produs  GDSN ºi, în viitor, un 

singur sistem de etichetare prin 

radiofrecvenþã  EPC. Astfel, prin 

GS1 România se reprezintã local 

o organizaþie globalã, oferindu-

se un limbaj global care 

înþelege toate limbajele locale 

ale comerþului  Limbajul GS1. 

Astfel, GS1 România reprezintã 

o structurã de colaborare a 

anul 2005  anul 2005

industriei de bunuri, a 

comerþului ºi a altor parteneri. 

Grupând circa 2300 de 

întreprinderi membre, GS1 

România are sarcina de a prelua 

ºi difuza standardele GS1. Ca 

organizaþie non-profit, condusã 

paritar de distribuitori, 

producãtori ºi membri 

fondatori, printr-un Comitet 

Director, reprezintã România în 

cadrul GS1, asociaþie ce 

reuneºte 110 organizaþii 

acoperind 150 þãri din întreaga 

lume. GS1 România este 

finanþatã prin cotizaþiile 

întreprinderilor membre, 

stabilite de Adunarea Generalã 

de o manierã în care sã acopere 

cheltuielile sale de funcþionare 

ºi dezvoltare.

La rândul sãu, GS1, cu sediul în 

Bruxelles  Belgia, coordoneazã 

ansamblul lucrãrilor 

desfãºurate în plan naþional de 

cãtre cele 110 organizaþii 

membre, asigurând 

compatibilitatea lor în cadrul 

 

standardelor elaborate ºi 

difuzate în întreaga lume. 

Totodatã, se asigurã de 

corectitudinea ºi aplicarea 

unitarã a acestor standarde, 

efectuând pregãtirea 

profesionalã corespunzãtoare a 

membrilor sãi. Cu concursul 

organizaþiilor naþionale 

realizeazã evoluþia ºi 

dezvoltarea sistemului, conform 

cerinþelor utilizatorilor acestuia.

În concluzie, putem spune cã 

GS1 este un sistem universal, 

utilizat în întreaga lume, de 

cãtre toate sectoarele 

profesionale. El este constituit 

dintr-un ansamblu de 

standarde de identificare, de 

reprezentare în coduri de bare 

ºi de mesaje pentru comerþul 

electronic. Deci, coduri de bare, 

EDI, WebEDI, Internet ºi eticheta 

de radiofrecvenþã. Prin cele 110 

organizaþii naþionale, sistemul 

GS1 este astãzi utilizat de peste 

douã milioane de întreprinderi 

din întreaga lume.
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Africa ºi Orientul Mijlociu:

Africa de Sud, Algeria, Arabia 

Sauditã, Bahrein, Egipt, Emiratele 

Arabe Unite, Iran, Israel, Iordania, 

Kenya, Kuweit, Liban, Libia, 

Maroc, Insulele Mauritius, Siria, 

Tunis, Turcia.

Africa ºi Orientul Mijlociu:

Europa:

Germania, Armenia, Austria, Belgia, Belarus, Bosnia-Herþegovina, Bulgaria, 

Cipru, Croaþia, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Franþa, Grecia, 

Ungaria, Irlanda, Italia, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, 

Malta, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehã, 

România, Regatul Unit, Rusia, Serbia-Muntenegru, Slovacia, Slovenia, 

Suedia, Elveþia, Ucraina, Iugoslavia.

Europa:

Asia-Pacific:

Australia, Azerbaidjan, 

Cambodgia, China, Coreea de 

Nord, Coreea de Sud, Georgia, 

Hong-Kong, India, Indonezia, 

Japonia, Kazakstan, Kirghistan, 

Macao, Malaezia, Mongolia, Noua 

Zeelandã, Uzbekistan, Filipine, 

Singapore, Sri Lanka, Taiwan, 

Thailanda, Vietnam.

Asia-Pacific:
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Sistemul GS1 este universal utilizat în întreaga lume în toate 

sectoarele de activitate. El este constituit dintr-un ansamblu de 

standarde de identificare, de transpunere în coduri de bare ºi de 

mesaje pentru comerþul electronic: coduri de bare, EDI, WebEDI, 

internet ºi eticheta de radiofrecvenþã.

110 organizaþii reprezentând 150 þãri reunesc astãzi peste 

2 milioane de întreprinderi din întreaga lume.

Sistemul GS1 este universal utilizat în întreaga lume în toate 

sectoarele de activitate. El este constituit dintr-un ansamblu de 

standarde de identificare, de transpunere în coduri de bare ºi de 

mesaje pentru comerþul electronic: coduri de bare, EDI, WebEDI, 

internet ºi eticheta de radiofrecvenþã.

110 organizaþii reprezentând 150 þãri reunesc astãzi peste 

2 milioane de întreprinderi din întreaga lume.

America:

Argentina, Bolivia, Brazilia, 

Canada, Chile, Columbia, Costa 

Rica, Cuba, Statele Unite, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Mexic, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peru, Republica Dominicana, 

Salvador, Uruguay, Venezuela.

America:
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O primã etapã

A doua etapã

A treia etapã

n

n

n

n

în etapa a patra

 o reprezintã 

codificarea internaþionalã a 

produselor, a unitãþilor logistice 

ºi a întreprinderilor. Codificare 

înseamnã o identificare 

nominalizatã, simplã, pentru 

schimburile de informaþii între 

parteneri, fãrã nici o ambiguitate. 

 este cea a 

identificãrii automate prin cod de 

bare sau prin etichetã EPC în 

vederea capturãrii automate a 

datelor.

 este cea a 

schimburilor electronice de 

informaþii (EDI), care permite 

reducerea costurilor, favorizând 

creºterea calitãþii atât la 

completarea documentelor cât ºi 

în cadrul schimburilor acestora. 

Totodatã, reprezintã o tehnologie 

cheie pentru realizarea etapelor 

urmãtoare.

Companiile care folosesc 

sistemul de standarde de 

identificare si comunicatie GS1 

obtin beneficii considerabile:

facturi mai corecte cu 3,5% 

pentru producãtori

timp de operare redus cu 

21% în depozit

costuri mai mici cu 45% 

pentru centrele de distributie

cu 32% mai putine ruperi de 

stoc la retaileri

Astfel,  apar 

scenarii de colaborare între 

furnizori ºi clienþi, transportatori 

ºi prestatori logistici. Aceste 

scenarii sunt bine fundamentate 

ºi prezentate de tehnicile 

elaborate în cadrul miºcãrii ECR 

(Efficient Consumer Response), 

structurã, creatã în scopul 

eficientizãrii comerþului ºi 

satisfacerii optime a cerinþelor 

consumatorilor, care dezvoltã ºi 

O primã etapã

A doua etapã

A treia etapã

în etapa a patra

promoveazã o serie de proceduri 

de mare randament economic, 

cum ar fi: Gestiunea Partajatã a 

Aprovizionãrii (GPA), Planificarea 

Colaborativã (CPFR), etc. Toate 

aceste proceduri au la bazã 

standardele GS1, care constituie 

cheia ajungerii la aplicarea 

tehnicilor ECR.

Nu putem omite faptul cã, cele 

de mai sus au îndreptãþit GS1 

România sã sprijine activ crearea 

unei iniþiative naþionale ECR în 

cadrul mecanismului mai amplu 

al ECR Europa. 

 reprezintã un 

veritabil salt calitativ, permiþând 

partajarea informaþiilor între 

parteneri pe lanþul de distribuþie, 

în cadrul procedurilor de 

sincronizare a datelor. În prezent, 

multe întreprinderi interesate de 

eficienþa lor operaþionalã ºi 

progres utilizeazã cu succes 

platforma globalã de 

sincronizare a datelor GDSN 

(Global Data Synchronization 

Network). 

, oferã partenerilor o 

vizibilitate completã asupra 

lanþului de distribuþie, 

constituind premisa unei 

veritabile eficienþe a aplicaþiilor 

de trasabilitate, atât internã cât ºi 

externã. Vizibilitatea este 

prezentã de la materii prime 

pânã la consumator. 

GS1 vede în achiziþiile digitale o 

nouã normalitate deoarece:

36% din populaþia lumii 

foloseste deja telefoane 

inteligente

50% din vânzãrile din retail 

sunt influenþate pe cale web

80% dintre consumatori 

utilizeazã reþele sociale 

Etapa a cincea

Urmãtoarea etapã, cea de-a 

ºasea

n

n

n

Etapa a cincea

Urmãtoarea etapã, cea de-a 

ºasea

pentru cercetarea noilor 

produse

Vieþile consumatorilor se 

schimbã datoritã noilor 

tehnologii folosite acasã, la 

serviciu, în magazine ºi în acelaºi 

mod se schimbã 

comportamentul de cumpãrare si 

obiceiurile. În prezent, li se cere 

companiilor de retail ºi 

producãtorilor de bunuri de 

consum sã dezvolte noi tipuri de 

relaþii cu consumatorii ºi 

cumpãrãtorii folosind noile 

tehnologii. Aceasta înseamnã în 

primul rând furnizarea unor 

informaþii de încredere 

consumatorilor.

În acest context GS1 considerã 

ofertele digitale B2C o 

modalitate de extindere a 

portofoliului de standarde ºi 

soluþii cãtre comunicarea directã 

cu consumatorul final, ca o nouã 

ºi actualã etapã în dezvoltarea 

standardelor - Program GS1 

Digital. 

Odatã ajunsã la acest stadiu, 

întreprinderea se poate afirma cã 

este informaþional inteligentã ºi 

cu o mare putere de rezoluþie.
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Promovarea 

standardelor comune, 

adaptabile la toate 

sectoarele de activitate

Standardele internaþionale GS1 

au ca scop asigurarea eficacitãþii 

lanþului de 

aprovizionare/distribuþie. Ele au 

un caracter neutru ºi se bazeazã 

pe reguli universale de 

identificare a produselor ºi 

întreprinderilor.

Contributia la 

eficientizarea 
intreprinderilor

Alegerea celor mai 

bune solutii

Crearea ºi dezvoltarea acestor 

standarde reprezintã rezultatul 

unor acþiuni comune ale 

producãtorilor ºi distribuitorilor ºi 

se regãseºte atât în soluþiile 

propuse cât ºi în implementarea 

acestora. În acest cadru asistãm 

la un flux constant de propuneri 

ºi scenarii de lucru, diversificate ºi 

personalizate, surprinzând 

diversitatea lumii comerþului. 

Astfel, în cadrul GS1 România, se 

primesc numeroase solicitãri ale 

membrilor, de adaptare a 

standardelor GS1 la situaþii 

concrete, în condiþii de viabilitate 

tehnicã ºi economicã. În aceste 

acþiuni, ne sprijinim ºi pe 

experienþa celor peste 150 de þãri 

reprezentate în GS1.

Modernizarea 

activitatilor de 

distributie

Pasii catre progres

Dorim sã inducem în industria 

comerþului capacitãþile necesare 

întreprinderilor pentru a conlucra 

de o manierã simplã, eficientã ºi 

cu costuri reduse, cu partenerii 

lor comerciali, fie cã sunt clienþi 

sau furnizori. Aceasta se bazeazã 

pe tehnologii informaþionale ºi 

de comunicaþii standardizate de 

cãtre sistemul GS1.

În mersul sãu cãtre performanþã, 

o întreprindere trebuie sã 

parcurgã un numãr de etape. Aici 

intervine rolul GS1 România, care 

acompaniazã întreprinderea în 

cãutãrile sale privind eficacitatea 

operaþionalã. 

CodificareCodificare
AIDCAIDC

EDI/WebEDIEDI/WebEDI

ECRECR

GDSGDS

TrasabilitateTrasabilitate

B2CB2C

Codificarea
unitãþilor de
consum,
unitãþilor
logistice ºi
locaþiilor

Codificarea
unitãþilor de
consum,
unitãþilor
logistice ºi
locaþiilor

Marcare cu
cod de bare
sau EPC 
pentru
captura
automatã

Marcare cu
cod de bare
sau EPC 
pentru
captura
automatã

Schimburi 
electronice 
de date EDI
sau XML 
între 
întreprinderi

Schimburi 
electronice 
de date EDI
sau XML 
între 
întreprinderi

Punerea în
practicã a 
instrumen-
telor colabo-
rative între 
furnizori ºi 
clienþi

Punerea în
practicã a 
instrumen-
telor colabo-
rative între 
furnizori ºi 
clienþi

Sincronizarea 
datelor de 
bazã despre 
produse ºi 
întreprinderi
prin GDSN
(Global Data
Synchroniza-
tion Network)

Sincronizarea 
datelor de 
bazã despre 
produse ºi 
întreprinderi
prin GDSN
(Global Data
Synchroniza-
tion Network)

Trasabilitatea
operaþiilor ºi
mãrfurilor 
de-a lungul 
întregului
lanþ de 
producþie ºi
distribuþie

Trasabilitatea
operaþiilor ºi
mãrfurilor 
de-a lungul 
întregului
lanþ de 
producþie ºi
distribuþie

Comunicarea
de informaþii
corecte ºi
complete
cãtre
consumator
prin GS1
Source

Comunicarea
de informaþii
corecte ºi
complete
cãtre
consumator
prin GS1
Source

0,5

1

2

2,5

3

4 Creºterea în procente a vâzãrilorCreºterea în procente a vâzãrilor

Redu e ea costurilor pe la þul de pr vizio a e

c r
 n a o n r

Redu e ea costurilor pe la þul de pr vizio a e

c r
 n a o n r
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Nevoia de standarde 

globale

În contextul lanþului de 

distribuþie al produselor de 

consum, standardele sunt de trei 

tipuri:

n Tehnologie suport, cum ar fi 

identificarea automatã sau 

EDI; 

n Semantica conþinutului de 

informaþie, deci codificarea 

produselor ºi întreprinderilor;

n Procese comerciale utilizate 

pentru gestionarea lanþului 

de distribuþie.

Trãsãtura comunã a acestor trei 

tipuri de standarde este aceea cã 

ele intervin în conducerea 

schimburilor între întreprinderi. 

Nevoia de standarde 

globale

În contextul lanþului de 

distribuþie al produselor de 

cons

Tehnologie suport, cum ar fi 

identificarea automatã sau 

EDI; 

Semantica conþinutului de 

informaþie, deci codificarea 

produselor ºi întreprinderilor;

Procese comerciale utilizate 

pentru gestionarea lanþului 

de distribuþi

Trãsãtura comunã a acestor trei 

tipuri de standarde este aceea cã 

ele intervin în conducerea 

schimburilor între întreprinderi. 

um, standardele sunt de trei 

tipuri:

e.

n

n

n

Ele sunt standarde de interfaþã 

între întreprinderi ºi, mai exact, 

între sistemele informaþionale 

ale acestora.

Obiectivul acestor standarde este 

de a simplifica activitatea 

întreprinderilor, definind reguli 

comune de comunicare între 

acestea. Consecinþa o reprezintã 

reducerea costurilor de 

dezvoltare, procurare ºi 

întreþinere a instrumentelor de 

comunicare între partenerii 

comerciali. Principiul este cã 

devine mult mai simplu ºi mai 

puþin costisitor sã gestionezi o 

singurã interfaþã decât câteva 

zeci de proceduri pentru a 

satisface exigenþele specifice ale 

fiecãrui client sau furnizor. 

Reducerea costurilor 

instrumentelor de dialog între 

întreprinderi este, în general, o 

Ele sunt standarde de interfaþã 

între întreprinderi ºi, mai exact, 

între sistemele informaþionale 

ale acestora.

stor standarde este 

de a simplifica activitatea 

întreprinderilor, definind reguli 

comune de comunicare între 

acestea. Consecinþa o reprezintã 

reducerea costurilor de 

dezvoltare, procurare ºi 

întreþinere a instrumentelor de 

comunicare între partenerii 

comerciali. Principiul este cã 

devine mult mai simplu ºi mai 

puþin costisitor sã gestionezi o 

singurã interfaþã decât câteva 

zeci de proceduri pentru a 

satisface exigenþele specifice ale 

fiecãrui client sau furnizor. 

Reducerea costurilor 

instrumentelor de dialog între 

întreprinderi este, în general, o 

Obiectivul ace

justificare majorã a 

standardizãrii.

În domeniul lanþului de 

distribuþie se adaugã capacitatea 

de a defini ansambluri de 

procese comerciale, capabile sã 

optimizeze schimburile, 

reducând costurile ºi crescând 

eficienþa. Standardele GS1 de 

coduri de bare au permis 

reducerea costurilor de acces la 

tehnologie ºi, de asemenea, au 

revoluþionat practicile între 

furnizori, distribuitori ºi 

consumatori. Acelaºi lucru se 

poate spune despre standardele 

de comunicaþii EDI sau, mai 

general, schimburile electronice 

profesionale pe baza cãrora s-a 

dezvoltat Gestiunea Partajatã a 

Aprovizionãrii, Comanda Asistatã 

de Calculator ºi alte numeroase 

procese comerciale care au 

contribuit la apariþia conceptului 

de întreprindere informatizatã 

inteligentã.

justificare majorã a 

standardizãrii.

În domeniul lanþului de 

distribuþie se adaugã capacitatea 

de a defini ansambluri de 

procese comerciale, capabile sã 

optimizeze schimburile, 

reducând costurile ºi crescând 

eficienþa. Standardele GS1 de 

coduri de bare au permis 

reducerea costurilor de acces la 

tehnologie ºi, de asemenea, au 

revoluþionat practicile între 

furnizori, distribuitori ºi 

consumatori. Acelaºi lucru se 

poate spune despre standardele 

de comunicaþii EDI sau, mai 

general, schimburile electronice 

profesionale pe baza cãrora s-a 

dezvoltat Gestiunea Partajatã a 

Aprovizionãrii, Comanda Asistatã 

de Calculator ºi alte numeroase 

procese comerciale care au 

contribuit la apariþia conceptului 

de întreprindere informatizatã 

inteligentã.

Standarde  

in serviciul
intreprinderilor
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Dezvoltarea 

standardelor globale 

cu utilizare locala

Procesul Global de gestiune a 

standardelor  GSMP (Global 

Standards Management Process) 

a fost creat de EAN International 

ºi UCC în anul 2002. Obiectivul 

principal este de a reuni 

utilizatorii din întreaga lume ºi 

din toate sectoarele industriale 

pentru a defini ºi dezvolta 

standarde de comunicare GS1. 

GSMP defineºte o metodologie 

comunã, unicã pentru 

construirea ºi dezvoltarea 

standardelor. Problema 

globalitãþii acestor standarde 

apare, în prezent, ca evidentã, nu 

atât din cauza mondializãrii 

comerþului care rãmâne, totuºi, 

local în procent de 85-90% în 

domeniul produselor de larg 

consum, ci din cauza globalizãrii 

organizaþiilor.

Marii actori ai schimburilor 

comerciale sunt întreprinderile 

multi-naþionale, atât de 

producþie cât ºi de distribuþie. 

Aceste mari întreprinderi au 

implementate sisteme 

informaþionale, de asemenea 

globale, a cãror funcþionare se 

bazeazã pe standarde aplicabile 

de o manierã similarã sau chiar 

identicã pe toate pieþele 

regionale sau locale. 

Existenþa standardelor globale 

reprezintã o ºansã pentru 

întreprinderile mijlocii ºi mici. Lor 

le ajunge cunoaºterea unui 

limbaj de comunicare cu 

partenerii importanþi, limbajul 

GS1, pentru a sesiza 

oportunitãþile de piaþã cu marile 

grupuri de producþie ºi 

distribuþie. Invers, aceºtia din 

urmã fac tot ce este posibil 

pentru a facilita accesul micilor 

întreprinderi la aceste standarde, 

pentru a-ºi oferi ºansa 

diversificãrii aprovizionãrii ºi 

gãsirii unui rãspuns adaptat la 

specificul local.

Pentru o întreprindere, indiferent 

de dimensiunea sa, serviciile 

pentru client sau consumator, 

atât în plan local cât ºi 

internaþional, trec prin folosirea 

standardelor globale. Ele 

reprezintã cheia deschiderii 

pieþelor ºi a accesului la o calitate 

de servicii identicã pentru micii ºi 

marii parteneri. 

Dezvoltarea standardelor globale 

a cãror implementare este localã 

(dictatã de realitãþile regionale 

sau locale ale comerþului) trebuie 

efectuatã într-un cadru deschis ºi 

cât mai transparent posibil.

GSMP este forumul global în care 

utilizatorii Sistemului GS1 aduc 

cerinþe de afaceri care necesitã 

GSMP - un proces 

standardizat
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soluþii bazate pe standarde 

pentru a crea un lanþ de 

aprovizionare mai eficient. Mai 

exact, GSMP oferã un set complet 

de metode ºi norme care permit 

grupurilor industriale ale 

comunitãþii GS1 sã-ºi prezinte 

nevoile ºi sã conducã dezvoltarea 

unor standarde în linii directoare 

convenite la nivel global.

GSMP se bazeazã pe un set de 

principii care sprijinã dezvoltarea 

de standarde valabile:

 

GSMP este un forum ºi o 

metodologie pentru elaborarea 

de standarde globale pentru 

lanþul de aprovizionare. GSMP 

permite pãrþilor interesate sã 

colaboreze la elaborarea de 

standarde comerciale într-un 

proces deschis ºi transparent care 

utilizeazã o cale unicã ºi eficientã 

pentru dezvoltare ºi aprobare, un 

proces care este definit de cãtre 

pãrþile interesate ºi administrat 

de GS1 ºi Organizaþiile Membre 

din întreaga lume pentru a 

asigura conformitatea cu 

principiile sistemului GS1.

1. Deschiderea ºi transparenþa -1. Deschiderea ºi transparenþa -
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Întreprinderile membre GS1 

România sunt o parte 

reprezentativã a industriei de 

bunuri ºi a sectorului comercial 

din þara noastrã, circa 85% din 

acestea fiind întreprinderi mici ºi 

mijlocii. Deºi sectorul producþiei 

ºi distribuþiei de bunuri de larg 

consum reprezintã o bunã parte 

dintre acestea, în ultimii ani s-au 

înregistrat aderenþi din partea 

unor sectoare ca materialele de 

construcþii, bricolaj, sãnãtate, etc.

Structura pe domenii de 

activitate a membrilor GS1 

România la sfârºitul anului 2013 

este cea prezentatã în diagrama 

din figura alãturatã.

Dupã cum observãm, un mare 

numãr de utilizatori ai 

standardelor GS1 opereazã în 

sectorul produselor alimentare. 

De altfel, istoric vorbind, 

utilizarea codului de bare a 

început cu acest domeniu. În 

ultima perioadã, cerinþele de 

trasabilitate impuse acestui 

sector determinã o accentuare a 

necesitãþii folosirii standardelor 

GS1 ºi, în special, a GS1-128 ºi a 

etichetei logistice GS1, 

recomandate în acest scop de 

cãtre directivele Uniunii 

Europene ºi solicitate la recepþia 

mãrfurilor de cãtre marii 

distribuitori. 

Membrii GS1 Romania, un

esantion reprezentativ
al industriei si comertului

De asemenea, cerinþele de 

informare a consumatorului 

privind produsele alimentare 

ambalate, introduse de 

regulamentul UE 1169/2011 cu 

aplicare din 14.12.2014, aduc în 

prim plan standardele GS1 ºi 

utilitatea lor pentru acest 

domeniu.

 Histograma privind componenþa GS1 România 
pe domenii de activitate

Histograma privind componenþa GS1 România 
pe domenii de activitate
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ªi în alte sectoare se dezvoltã 

cerinþe noi, generate de 

problemele logistice ºi de 

transport ale lanþurilor de 

distribuþie, care impun folosirea 

standardelor GS1 ce acoperã 

aceastã zonã.

1010

2. Standarde conduse de 

utilizator -

3. Coerenþa -

4. Participarea pãrþilor interesate 

-

 standardele lanþului 

de aprovizionare sunt create ca 

rãspuns la cerinþe de afaceri 

specificate în mod clar de nevoile 

de afaceri ºi exprimã voinþa 

pãrþilor interesate de a pune în 

aplicare soluþiile rezultate. 

Standardele create prin GSMP 

sunt puse la dispoziþie de cãtre 

GS1 printr-un depozit unic, în 

beneficiul utilizatorilor sistemului 

GS1 (organizaþiile membre, 

societãþi utilizatoare, furnizorii de 

soluþii). Implementarea 

standardelor GS1 este voluntarã.

 GSMP asigurã cã 

standardele sunt bazate pe 

procese de afaceri ºi sunt 

independente de orice soluþie 

tehnicã unicã, definind atât 

cerinþele cât ºi procesele de 

afaceri, cuprind una sau mai 

multe soluþii tehnice care sã 

permitã punerea în aplicare, sunt 

consecvente ºi interoperabile cu 

toatã suita de standarde GS1 ºi 

asigurã baza pentru soluþiile de 

implementare GS1.

 Participarea la dezvoltarea 

2. Standarde conduse de 

utilizator -

3. Coerenþa -

4. Participarea pãrþilor interesate 

-

sistemului de standarde GS1 este 

deschisã tuturor utilizatorilor 

pãrþilor interesate de o cerinþã de 

afaceri definitã, companii de 

orice dimensiune, din orice 

industrie ºi din toate zonele 

geografice. Participanþii pun la 

dispoziþie experienþa pe care o 

posedã în domeniu ºi alocã 

timpul ºi eforturile necesare.

 

Standardele dezvoltate prin 

GSMP sunt menþinute de cãtre 

GS1 în numele tuturor pãrþilor 

interesate. Standardele GS1 sunt 

protejate de politica privind 

proprietatea intelectualã GS1 

pentru beneficiul întregii 

comunitãþi GS1.

 GSMP este un 

proces de dezvoltare colaborativ 

ºi, de aceea, pãrþile interesate 

participante depun mereu 

eforturi pentru a ajunge la un 

consens. Deciziile sunt bazate pe 

o viziune echilibratã a pãrþilor 

interesate, toþi membrii cu drept 

de vot sunt egali în determinarea 

rezultatelor. Când consensul nu 

este posibil, existã un proces 

formal pentru înregistrarea, 

aprobarea sau dezaprobarea 

finalã.

5. Protecþia standardelor -

6. Consens ºi vot -

5. Protecþia standardelor -

6. Consens ºi vot -

7. Aplicabilitatea la nivel mondial 

- GSMP asigurã cã standardele, 

deºi susþin cerinþe regionale, pot 

fi aplicate la nivel global. Vor fi 

construite pentru a deservi 

soluþii multi-sectoriale la nivel 

mondial unde este posibil, ºi 

sectoare industriale sau zone 

geografice vizate acolo unde este 

necesar. Se acordã prioritate 

cerinþelor multi-sectoriale ºi se 

depun eforturi pentru ca soluþiile 

sã aibã relevantã pentru 

companii de orice dimensiune.

Trebuie sã reþinem cã, dincolo de 

imaginea uneori negativã asupra 

globalizãrii, ea reprezintã o ºansã 

oferitã întreprinderilor pentru a 

accede la piaþa internaþionalã. 

Cunoaºterea standardelor de 

comunicare ºi schimburi între 

întreprinderi reprezintã un factor 

important de succes 

internaþional al produselor ºi 

serviciilor româneºti. Participând 

activ la procesul de urmãrire ºi 

dezvoltare a standardelor 

globale, GS1 România aduce 

contribuþia sa la competitivitatea 

întreprinderilor din þara noastrã. 

Dezvoltãrile în curs referitoare la 

standardele industriei din 

amonte, gestiunea datelor 

sincronizate, clasificarea 

internaþionalã vor influenþa în 

mod durabil comerþul 

internaþional în perioada 

urmãtoare.

7. Aplicabilitatea la nivel mondial 

-

Standarde  sis m lui GS1 su t e abo te e catr  

le te u
n l ra d e

i trepr nderi  ut lizato re in acord cu ceri tele 

n i le i a  
n

d m ni lui p priu e activitate, r ecta d 

o e u ro d
esp n
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Standardele de 

identificare a 

produselor si 

intreprinderilor

Identificarea produselor ºi a 

întreprinderilor se bazeazã pe 

trei standarde, adaptate la toate 

tipurile de produse ºi organizaþii: 

GTIN, SSCC ºi GLN.

GTIN - un cod unic pentru 

identificarea produselor

Toate obiectele standard, 

destinate consumatorului final 

sau comercializate între operatori 

profesionali, reprezintã unitãþi 

comerciale identificabile prin 

GTIN (Global Trade Item 

Number). Acest cod de 13 sau 14 

cifre este atribuit în þara noastrã 

proprietarului mãrcii comerciale 

de cãtre GS1 România, dupã 

reguli bine definite. El este 

utilizabil de cãtre orice client, 

indiferent de locul unde se aflã, 

putând fi folosit ºi pentru 

schimburile electronice. De 

asemenea, el este declarat în fiºa 

de produs ºi permite 

identificarea unicã a obiectului 

tranzacþiei în cadrul mesajelor 

schimbate zilnic, cum ar fi 

comanda, avizul de expediþie ºi 

factura. El poate fi transpus în 

cod de bare sau înscris pe o 

etichetã RFID (Radio Frequency 

Identification), permiþând 

automatizarea culegerii datelor 

de-a lungul lanþului de 

distribuþie.

Structura sa ierarhizatã, 

descentralizatã ºi 

nesemnificativã, asigurã 

unicitatea în plan internaþional. 

Astfel, fiecare unitate comercialã 

(unitate de consum sau unitate 

logisticã) posedã codul sãu unic 

ºi, un cod nu poate identifica 

decât o singurã unitate 

comercialã ºi numai una.

SSCC - un cod pentru 

identificarea unitatilor de 

expeditie

Numãrul Serial pentru Container 

de Transport sau SSCC (Serial 

Shipping Container Code) 

permite identificarea de o 

manierã unicã a unei unitãþi de 

expediþie, independent de 

conþinutul sãu. Conceput ca 

mijloc de urmãrire individualã în 

operaþiile de expediþie, 

distribuþie ºi recepþie, SSCC 

reprezintã, printre altele, un 

element cheie în trasabilitatea 

produselor. El este singurul 

identificator pentru unitãþi 

logistice nestandardizate, 

precum coletele individuale. De 

altfel, este singurul cod ce 

permite identificarea tuturor 

unitãþilor de expediþie, fie cã sunt 

standard sau nu, omogene sau 

neomogene. 

GLN - un cod pentru 

identificarea intreprinderilor

Numãrul Global de Locaþie  GLN 

(Global Location Number) 

permite identificarea 

întreprinderilor, a locaþiilor ºi a 

serviciilor acestora. Partenerii pot, 

astfel, sã distingã în fiºierele lor, 

diferitele adrese implicate în 

tranzacþiile pe care le efectueazã. 

Aceste adrese pot fi geografice 

(sediu social, platforme, depozite 

de ambalare) sau organizaþionale 

(emitent comandã, destinatar 

aviz de expediþie, etc.).

Numãrul Global de Locaþie are 

acelaºi prefix de întreprindere, 

atribuit de GS1 România, ca ºi cel 

utilizat pentru GTIN sau SSCC.

Culegerea automatã a datelor 

prin intermediul codurilor de 

bare este o tehnicã larg 

rãspânditã în lume fiind, pe de o 

parte, foarte rapidã ºi, pe de altã 

parte, mult mai fiabilã decât 

Standarde pentru 

captura automata de 

date
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Evoluþia comerþului mondial, 

globalizarea sa ºi aºteptãrile 

crescânde ale consumatorilor, 

conduc la necesitatea, pentru 

întreprinderi, de a controla ºi 

schimba un numãr considerabil 

de informaþii. Standardele GS1, 

prin caracterul lor neutru ºi bazat 

pe un sistem universal, 

îmbunãtãþesc schimburile de 

informaþii între întreprinderi 

(B2B) ºi între întreprinderi ºi 

consumatori (B2C) ºi optimizeazã 

productivitatea lor. În plus, ele 

faciliteazã diversificarea ofertei. 

Noile tehnologii precum eticheta 

de radiofrecvenþã, oferã, în 

prezent, perspective interesante 

Evoluþia comerþului mondial, 

globalizarea sa ºi aºteptãrile 

crescânde ale consumatorilor, 

conduc la necesitatea, pentru 

întreprinderi, de a controla ºi 

schimba un numãr considerabil 

de informaþii. Standardele GS1, 

prin caracterul lor neutru ºi bazat 

pe un sistem universal, 

îmbunãtãþesc schimburile de 

informaþii între întreprinderi 

(B2B) ºi între întreprinderi ºi 

consumatori (B2C) ºi optimizeazã 

productivitatea lor. În plus, ele 

faciliteazã diversificarea ofertei. 

Noile tehnologii precum eticheta 

de radiofrecvenþã, oferã, în 

prezent, perspective interesante 

pentru producãtori ºi 

comercianþi.

În acest context ºi þinând cont de 

aºteptãrile membrilor sãi, vocaþia 

GS1 România este sã imagineze, 

sã construiascã ºi sã difuzeze 

standardele ºi aplicaþiile lor. 

Standardele permit 

întreprinderilor sã simplifice în 

plus procesele lor de fabricaþie ºi 

distribuþie ºi sã asigure 

trasabilitatea produselor lor.

Standardele GS1 sunt din ce în ce 

mai utilizate, iar GS1 România 

reprezintã motorul esenþial al 

implementãrii lor pe plan 

naþional. Adoptarea standardelor 

permite automatizarea 

prelucrãrii datelor, ameliorarea 

pentru producãtori ºi 

comercianþi.

În acest context ºi þinând cont de 

aºteptãrile membrilor sãi, vocaþia 

GS1 România este sã imagineze, 

sã construiascã ºi sã difuzeze 

standardele ºi aplicaþiile lor. 

Standardele permit 

întreprinderilor sã simplifice în 

plus procesele lor de fabricaþie ºi 

distribuþie ºi sã asigure 

trasabilitatea produselor lor.

Standardele GS1 sunt din ce în ce 

mai utilizate, iar GS1 România 

reprezintã motorul esenþial al 

implementãrii lor pe plan 

naþional. Adoptarea standardelor 

permite automatizarea 

prelucrãrii datelor, ameliorarea 

fiabilitãþii în transmiterea 

informaþiilor ºi contribuie la 

diminuarea costurilor 

tranzacþiilor:

n diminuarea costurilor 

tranzacþiilor comerciale 

determinã nivelul activitãþii 

întreprinderilor, creºterea 

cifrei de afaceri

n generalizarea utilizãrii 

codului de bare ºi a EDI a 

permis reducerea costurilor 

pe lanþul de distribuþie cu 1% 

din preþul de vânzare la 

consumator

n prin scãderea costului de 

acces la noii furnizori sau 

clienþi, standardele conduc 

de asemenea la creºterea 

cifrei de afaceri la 

întreprinderi

fiabilitãþii în transmiterea 

informaþiilor ºi contribuie la 

diminuarea costurilor 

tranzacþiilor:

diminuarea costurilor 

tranzacþiilor comerciale 

determinã nivelul activitãþii 

întreprinderilor, creºterea 

cifrei de afaceri

generalizarea utilizãrii 

codului de bare ºi a EDI a 

permis reducerea costurilor 

pe lanþul de distribuþie cu 1% 

din preþul de vânzare la 

consumator

prin scãderea costului de 

acces la noii furnizori sau 

clienþi, standardele conduc 

de asemenea la creºterea 

cifrei de afaceri la 

întreprinderi

n

n

n

Standardele 
in slujba

simplificarii
proceselor comerciale
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Standarde pentru 

comert electronic

n

n

n

n

n

n

n

În domeniul comerþului 

electronic, demersul GS1 

România constã în selecþionarea 

tehnologiilor care permit 

întreprinderilor, indiferent de 

mãrime, utilizarea aplicaþiilor de 

schimburi electronice de 

informaþii. 

Pe de altã parte, GS1 România 

pune la dispoziþia membrilor sãi, 

documentaþii ºi ghiduri de 

utilizare a mesajelor EDI ºi suport 

tehnic, menite sã faciliteze 

folosirea respectivelor aplicaþii.

Printre tehnologiile comerþului 

electronic (e-commerce), EDI 

ocupã un loc preponderent 

datoritã stabilitãþii ºi fiabilitãþii, 

un numãr important de 

întreprinderi româneºti folosind 

acest mijloc de comunicare 

pentru tranzacþiile comerciale, în 

special în procedurile de lansare 

a comenzilor cãtre parteneri. 

Beneficiile aduse de EDI se 

situeazã în zona competitivitãþii 

ºi eficienþei, fiind de reþinut 

urmãtoarele:

reducerea timpului de 

completare a documentelor;

reducerea erorilor;

diminuarea litigiilor;

reducerea costurilor 

administrative;

reducerea ciclurilor 

comerciale (ciclul comandã, 

livrare, facturare);

creºterea cifrei de afaceri;

ameliorarea relaþiilor 

comerciale.

De altfel, directivele 

organismelor Uniunii Europene 

recomandã accentuarea 

eforturilor de trecere la 

dematerializarea documentelor.

Schimbul informatizat de date

Limbajele folosite pentru 

sistemele EDI sunt EANCOM® ºi, 

mai recent, XML. Întreprinderile 

care folosesc EDI trebuie sã 

posede ºi un software specific 

denumit „traductor" sau pot 

externaliza aceastã activitate, 

apelând la serviciile unui terþ. 

Prin utilizarea unei conexiuni de 

date ºi a unui protocol de 

comunicaþii se pot emite sau 

primi mesaje comerciale care 

sunt prelucrate automat de 

sistemul informatic de gestiune.

Web EDI - aplicatie EDI pe 

Internet

Pentru întreprinderile de mãrime 

medie sau micã, care gestioneazã 

un numãr redus de mesaje, este 

recomandabilã folosirea unei 

soluþii Web EDI. Funcþiunea 

acestui sistem este de a traduce 

în clar mesajele EANCOM®, 

permiþând consultarea ºi 

tipãrirea lor de cãtre destinatari. 

Resursele necesare constau 

într-un PC, un browser Web ºi un 

abonament la un serviciu Web 

EDI. Pentru securitatea legãturilor 

pe reþeaua publicã Internet se 

pot folosi protocoale de 

comunicare speciale precum SSL 

sau AS2.

XML - un standard pentru 

cataloage electronice si 

mesagerie comerciala

Limbajul XML (eXtended Markup 

Language) este succesorul 

limbajului HTML ºi GS1 i-a 

dedicat un standard special, 

menit sã-l adapteze necesitãþilor 

comunicaþiei comerciale. Recent 

a apãrut versiunea 3.1 

a standardului GS1 XML.

Mesajele disponibile în 

standardul GS1 XML acoperã 

urmãtoarele domenii ale lanþului 

de aprovizionare:

Mesajele sincronizare de date 

care permit trimiterea de 

informaþii despre atributele 

articolelor comerciale ºi 

sprijinã sincronizarea 

automatã a acestora între 

partenerii de afaceri, cu 

n
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metodele manuale. În contextul 

internaþional, GS1 România este 

responsabilã pentru difuzarea în 

România a standardelor GS1 

pentru identificarea produselor 

în vederea capturãrii automate a 

datelor.

Captura automata in magazin

Codurile de bare GTIN-13 ºi GTIN-

8 sunt, în mod esenþial, folosite 

pentru marcajul unitãþilor 

consumator, constituind un 

sistem complet ºi fãrã 

ambiguitate de identificare a 

articolelor, indiferent de originea 

lor. Standardele menþionate 

permit îmbunãtãþirea gestiunii 

punctelor de vânzare, reducerea 

timpului petrecut la casã, afiºarea 

imediatã a descrierii articolului ºi 

tipãrirea pe bonul de casã a 

denumirii ºi a preþului acestuia.

Captura automata in depozite

Codul GTIN al unitãþilor logistice 

este tradus prin coduri de bare 

GTIN-13, GTIN-14 sau GS1-128. 

Informaþiilor referitoare la 

produse sau grupãri de articole li 

se pot adãuga informaþii privind 

data de producþie, data limitã de 

consum, numãrul lotului de 

fabricaþie ºi altele. Aceste 

informaþii cu caracter mai 

complex pot fi traduse prin codul 

de bare GS1-128, aceeaºi 

simbologie folositã ºi la SSCC.

În diversele stadii ale producþiei, 

transportului ºi comercializãrii 

mãrfurilor, prin citirea codului de 

bare întreprinderile pot urmãri 

fluxul de mãrfuri cu precizie, 

fiabilitate ºi rapiditate.

Eticheta logistica GS1 pentru 

trasabilitate

Eticheta logisticã oferã un suport 

notabil în domeniul trasabilitãþii, 

prin adãugarea la unicitatea 

numãrului de colet SSCC a 

siguranþei simbologiei

GS1-128.

Eticheta logisticã regrupeazã, de 

fapt, toate informaþiile utile 

pentru identificare, urmãrire, 

stocare ºi gestiune, de la originea 

unitãþii logistice ºi a produselor 

conþinute, pe tot lanþul de 

distribuþie. Aceastã etichetã 

poate conþine date care asigurã:

trasabilitatea unitãþii logistice 

cu numãrul serial de 

container, numãrul de 

expediþie, etc.;

identificarea articolelor 

conþinute;

controlul cantitãþilor 

recepþionate;

controlul de calitate cu datele 

de producþie ºi de 

valabilitate;

n

n

n

n

n trasabilitatea articolelor cu 

numerele de lot sau serie de 

fabricaþie.

Codurile de bare speciale

În scopul obþinerii unei 

simbologii compacte, 

imprimabilã ºi controlabilã la o 

vitezã ridicatã, s-au introdus în 

specificaþiile GS1 ºi codurile de 

bare bidimensionale DataBar ºi 

DataMatrix.

Acestea permit ca, într-un spaþiu 

redus, sã se înregistreze mai 

multe informaþii decât în cazul 

unui cod de bare obiºnuit, linear

GTIN-13. 

Utilizarea acestor simboluri este 

recomandabilã pentru marcarea 

produselor în cantitate variabilã, 

a articolelor cu dimensiuni 

reduse, a medicamentelor.

Eticheta de radiofrecventa 

pentru identificare individuala

Perspectivele de aplicare a 

acestei tehnologii sunt 

numeroase ºi acoperã întreg 

lanþul de aprovizionare/ 

distribuþie cu aplicaþii precum: 

sisteme antifurt, prevenirea 

contrafacerilor, gestiunea unor 

mijloace returnabile, controlul 

expediþiilor ºi recepþiilor, 

vânzarea produselor. 

Pe baza acestui concept, 

comunitatea GS1 a dezvoltat ºi 

standardizat Codul Electronic de 

Produs - EPC, un cod serial unic 

care, înregistrat în memoria unei 

etichete RFID permite 

identificarea individualã a 

articolului cãruia îi este ataºatã.
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SyncProdRo - punct de acces 

in GDSN pentru furnizorii 

romani

Preocupãrile GS1 Romania 

privind oferirea unui serviciu de 

sincronizare a datelor dateazã 

din 2007 când, prin CS EAN, s-a 

realizat o legãturã a catalogului 

CEROM în reþeaua GDSN, prin 

compania germanã SA2 

WorldSync, serviciu care nu s-a 

bucurat de interesul comunitãþii 

române, fiind scump.

În 2013 s-a început un nou 

parteneriat pentru un serviciu de 

sincronizare mai ieftin ºi mai 

simplu, prin catalogul 

PARANGON certificat GDSN, 

aparþinând GS1 Franþa.

Catalogul SyncProdRo, gestionat 

de CS EAN ºi certificat ca 

"furnizor de informaþie" în 

reþeaua PARANGON, permite 

furnizorilor români sã-ºi 

înregistreze în reþeaua GDSN 

datele despre produsele lor 

pentru a fi partajate cu 

distribuitorii care doresc sã-ºi 

sincronizeze bazele lor de date cu 

informaþii standardizate, în timp 

real.

Trasabilitatea produselor

În cadrul imperativelor actuale 

privind securitatea alimentarã, a 

directivelor UE (reglementarea nr. 

178/2002), problema trasabilitãþii 

capãtã o nouã dimensiune ºi 

prioritate. Sarcinile de urmãrire 

precisã a fluxului fizic ºi de 

informaþii în tot lanþul de 

distribuþie, conferã standardelor 

GS1 un rol foarte important în 

implementarea sistemelor de 

trasabilitate. Urmãtoarele 

elemente joacã un rol cheie în 

schimbul de informaþii necesare 

trasabilitãþii: SSCC, Eticheta 

Logisticã , Identificatorii de 

Aplicaþie GS1 din standardul 

GS1-128, mesajele Aviz de 

Expediþie (DESADV) ºi Aviz de 

Recepþie (RECADV) din limbajul 

EANCOM.

GS1 România s-a angrenat plenar 

în acest demers, alãturi de GS1, 

atrãgând ºi organisme ºi 

întreprinderi din sectorul 

alimentar, cu ajutorul cãrora a 

elaborat o serie de îndrumare ºi 

instrumente suport pentru 

sistemele de trasabilitate.

De altfel, prezenþa GS1 în 

organisme ca ISO, Codex 

Alimentarius, UN/ECE, Euro 

Commerce, asigurã elaborarea 

unor soluþii adaptate contextului 

economic internaþional.

Comunicatia cu consumatorul 

final

În noiembrie 2011, Uniunea 

Europeanã a publicat un 

regulament actualizat cu privire 

la informaþii referitoare la 

produsele alimentare, care va 

intra în vigoare în decembrie 

2014, în toate cele 28 de state 

membre ale UE.

Scopul acestui regulament este 

de a asigura consumatorii cã pot 

face cumpãrãturi în cunoºtinþã 

de cauzã, având acces la 

informaþii cu privire la valoarea 

nutritivã, ingredienþi, instrucþiuni 

de utilizare.

Regulamentul specificã, de 

asemenea, ca, în cazul produselor 

alimentare oferite spre vânzare 

prin medii electronice, 

informaþiile trebuie puse la 

dispoziþie înainte de cumpãrare 

fãrã costuri suplimentare pentru 

consumatori. Sursa de informaþii 

trebuie sã fie cea mai bunã 

posibilã (producãtorul sau 

compania care plaseazã  

produsul pe piaþã).

Prin calitatea sa privilegiatã de 

administrator al structurilor 

unice globale de identificare a 

produselor ºi serviciilor ºi cu 

expertiza tehnicã ºi dezvoltãrile 

deja existente, GS1 Romania se 

poziþioneazã drept facilitator 
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ajutorul reþelei globale de 

sincronizare a datelor 

(GDSN);

Mesajele folosite pentru a 

comanda bunuri ºi de a 

rãspunde la aceste comenzi;

Mesajele utilizate pentru a 

anunþa trimiterea de bunuri 

ºi a confirma primirea lor;

Mesajele care solicitã plata 

pentru bunurile vândute ºi 

informarea cu privire la 

plãþile efectuate;

Mesajele pentru planificarea 

ºi executarea transportului;

Mesajele suport pentru 

reaprovizionarea automatã.

Limbajul menþionat oferã 

partenerilor comerciali o soluþie 

de „e-business" deschisã, care 

exploateazã deplin ºi eficient 

puterea, viteza ºi accesibilitatea 

Internet-ului.

Gestiunea sincronizarii datelor 

Nevoia unei sincronizãri a datelor 

între furnizori ºi distribuitori a 

apãrut încã din anii 90. Schimbul 

de informaþii era îngreunat de 

faptul cã fiecare actor din lanþul 

n

n

n

n

n

de distribuþie înregistra ºi pãstra 

în sistemul propriu date despre 

produse, servicii ºi locaþii într-un 

format proprietar, 

nestandardizat, date ce nu 

puteau fi partajate comod, 

dinamic ºi constant între 

parteneri.

În acest fel, comunicarea 

ineficientã produsã de 

inconsistenþa informaþiilor pe 

întreg lanþul de distribuþie a 

devenit cauza unor pierderi 

considerabile ºi a unor cheltuieli 

inutile. Utilizarea datelor inco-

recte în tranzacþii a condus la:

erori în aprovizionare;

erori de facturare;

activitãþi corective adiþionale;

pierderea oportunitãþilor de 

vânzare.

Cataloagele electronice generale 

sau de întreprindere, accesibile 

prin Internet, reprezintã 

instrumente dedicate gestiunii 

informaþiilor cu privire la produse 

ºi societãþi. Nevoile de 

interconectare ºi 

interoperabilitate între cataloage 

nu vor înceta sã creascã în cursul 

anilor ce urmeazã. 

Ca loc al schimbului de informaþii 

asupra produselor, catalogul 

electronic permite partenerilor 

un câºtig de timp în introducerea 

informaþiilor despre articole, 

garantând calitatea datelor 

conþinute în fiºele de produs. De 

asemenea, oferã o mai mare 

coerenþã a datelor de-a lungul 

lanþului de aprovizionare/ 

distribuþie ºi simplificã accesul ºi 

difuzarea datelor despre produs, 

reducând numãrul vânzãrilor 

pierdute din cauza proastei 

circulaþii a informaþiei.

n

n

n

n

Conexiuni globale

Organizaþia GS1 a creat un 

serviciu denumit GEPIR (Global 

EAN Party Information Register) 

care permite cãutãri de 

întreprinderi ºi produse în plan 

internaþional. Accesibil prin 

Internet, acest portal conecteazã 

organizaþiile naþionale, oferind 

accesul la coordonatele tuturor 

întreprinderilor ºi filialelor lor, 

membre GS1 din întreaga lume. 

Globalizarea distribuþiei ºi apoi a 

producþiei a fãcut necesarã 

definirea unui cadru comun de 

partajare ºi sincronizare a datelor 

pentru un schimb simplu ºi 

standardizat la multiplele surse 

de informaþii: reþeaua GDSN 

(Global Data Syncronisation 

Network): o reþea de cataloage 

electronice interconectate global 

pentru partajarea de date de 

încredere ºi sigure despre 

produsele comercializate pe 

lanþul de aprovizionare, 

gestionatã de GS1 global.

Platforma electronicã GDSN 

conecteazã retailer-ii ºi furnizorii, 

prin cataloagele electronice la 

care sunt abonaþi, la Registrul 

Global (GS1 Global Registry).

Principiul de funcþionare a reþelei 

GDSN este: "sã publici o datã ºi sã 

difuzezi la toþi, sã subscrii o datã 

ºi sã primesti de la toþi".
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Seminarii de formare

n

n

n

Activitatea de instruire în 

Sistemul GS1 se desfãsoarã pe 

trei direcþii principale:

Asistarea membrilor noi 

pentru marcarea corectã cu 

coduri de bare a produselor, 

prin instruiri individuale a 

responsabililor cu alocarea 

codurilor de bare 

nominalizaþi de companiile 

membre, la sediul GS1;

Organizarea de instructaje 

pentru societãþile membre 

GS1 Romania, la sediul 

Centrului de Soluþii EAN;

Dezvoltarea sistemului de 

instruire la distanþã prin 

asimilarea de noi module 

eLEARN.

Încã de la semnarea contractului, 

fiecare membru nou beneficiazã, 

prin persoana delegatã ca 

reprezentant în relaþia cu 

asociaþia, de o instruire directã, 

personalizatã dupã nevoile 

specifice privind codificarea 

produselor ºi utilizarea serviciilor 

ºi soluþiilor bazate pe 

standardele Sistemului GS1.

În þara noastrã, ca ºi în întreaga lume, organizaþia GS1 poate fi 

contactatã permanent de întreprinderile membre pentru 

obþinerea de informaþii sau suport în implementarea soluþiilor 

standardizate oferite de sistemul GS1.

În acest scop, GS1 România propune comunitãþii sale un 

ansamblu de servicii în care se regãsesc seminarii de formare cu 

abordarea detaliatã a fiecãrui standard, asistenþã tehnicã pentru 

un rãspuns personalizat la situaþiile fiecãrei societãþi, controlul 

calitãþii codurilor de bare pentru a rãspunde optim 

echipamentelor de citire, servicii de catalog electronic ºi 

interconectare, un larg portofoliu de publicaþii.

În þara noastrã, ca ºi în întreaga lume, organizaþia GS1 poate fi 

contactatã permanent de întreprinderile membre pentru 

obþinerea de informaþii sau suport în implementarea soluþiilor 

standardizate oferite de sistemul GS1.

În acest scop, GS1 România propune comunitãþii sale un 

ansamblu de servicii în care se regãsesc seminarii de formare cu 

abordarea detaliatã a fiecãrui standard, asistenþã tehnicã pentru 

un rãspuns personalizat la situaþiile fiecãrei societãþi, controlul 

calitãþii codurilor de bare pentru a rãspunde optim 

echipamentelor de citire, servicii de catalog electronic ºi 

interconectare, un larg portofoliu de publicaþii.
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societãþilor membre cu privire la 

nevoia constantã de instruire a 

personalului responsabil cu 

codificarea ºi logistica, se 
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ideal în relaþia consumator-

producãtor pe piaþa bunurilor de 

larg consum din România, 

oferind, prin serviciul B2C 

"Cumpãrã informat" o informaþie 

certificatã  despre produs sau o 

rutare cãtre sursa certificatã de 

informaþie (un catalog al 

producãtorului sau proprietarului 

de marcã).

Utilizând serviciul "Cumpãrã 

informat", producãtorii ºi 

companiile ce plaseazã pe piaþa 

româneascã diverse produse pot 

pune la dispoziþia 

consumatorilor, benevol, într-o 

manierã facilã, eficace din punct 

de vedere al costurilor, unitarã, 

standardizatã ºi cu caracteristici 

de sursã de încredere, 

informaþiile necesare pentru 

decizia de cumpãrare a 

consumatorului final.

Datele suplimentare prevãzute 

de Regulamentul 1169 / 2011 al 

Uniunii Europene devin astfel 

disponibile cãtre consumatorii 

finali (internet, telefon mobil).

Serviciul "Cumpãrã informat" 

agreat de ANPC a fost certificat 

pe plan internaþional de 

organizaþia GS1 ca agregator 

naþional ºi reprezintã o manierã 

facilã de a satisface 

reglementãrile legislaþiei 

naþionale si europene ºi, 

totodatã, de protejare a imaginii 

companiei.

Sisteme de identificare prin 

radiofrecventa (RFID)

Utilizarea RFID ºi a etichetei 

respective, purtãtoare a codului 

electronic de produs  EPC, 

reprezintã un moment 

revoluþionar în sistemele 

informaþionale ale comerþului.

RFID este o tehnologie ce 

permite identificarea de la 

distanþã a unui obiect prevãzut 

cu o etichetã capabilã sã emitã 

informaþii utilizând unde radio. 

Dacã EDI a permis calculatoarelor 

sã comunice între ele, RFID va 

permite calculatoarelor sã 

perceapã obiecte din vecinãtatea 

lor, tehnologia fiind mult mai 

puternicã decât cea a codurilor 

cu bare. Sistemele EPC asociazã 

aceastã tehnologie la o reþea de 

baze de date ºi aplicaþii prin 

Internet, creând reþeaua 

EPCglobal. Întreprinderile au 

astfel la dispoziþie un instrument 

ce permite urmãrirea obiectelor 

ºi regãsirea în orice moment a 

informaþiilor ce le privesc.

Cu ajutorul EPC, lanþul de 

distribuþie realizeazã o adevãratã 

revoluþie a sistemelor 

informaþionale: trecerea de la 

distribuþia de masã la distribuþia 

globalã individualizatã. 

Avantajele sunt importante ºi se 

mãsoarã în lanþul de distribuþie, 

în gestiunea cererii, în transport 

ºi în magazine.

Pentru a gestiona dezvoltarea 

standardelor în domeniul EPC ºi 

crearea de aplicaþii specifice, GS1 

a înfiinþat un organism speciali-

zat  EPCglobal  la care a aderat 

ºi GS1 România, constituind 

un departament aparte 

cu rolul de a:

înregistra utilizatorii EPC 

situaþi în România

participa la lucrãrile 

internaþionale de dezvoltare 

ºi întreþinere a standardului 

EPC

difuza standardele EPC în 

cadrul comunitãþii GS1 din 

þara noastrã ºi a instrui 

membrii GS1 România asupra 

utilizãrii sistemului EPC

acompania întreprinderile în 

implementarea standardelor 

EPC.

Trebuie spus cã, în prezent, se 

înregistreazã evoluþii notabile în 

lume, în acest domeniu. Astfel, 

sunt în desfãºurare, la mai mulþi 

distribuitori printre care Wal 

Mart, Tesco, Metro, proiecte pilot, 

a apãrut protocolul de 

comunicare EPC generaþia a 

doua, se lucreazã la 

standardizarea componentelor 

reþelei EPC, activitate pentru care 

sunt formate mai multe grupe de 

lucru ºi s-au creat centre de 

certificare a echipamentelor ºi 

software-ului RFID ºi a 

etichetelor EPC.

n

n

n

n
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organizeazã sesiuni trimestriale 

de cursuri gratuite pe parcursul a 

patru zile consecutive. Temele 

sunt susþinute de personalul GS1 

Romania ºi al CS EAN.

Participanþii au ca suport de curs 

manuale ºi caiete metodice 

elaborate de GS1 ºi Centrul de 

Soluþii ºi pot urmãri sesiuni 

demonstrative pe medii 

electronice create special pentru 

ei: Codaloc, Editorul online de 

etichetã logisticã. Site-ul 

eTrasabilitate, standuri RFID cu 

lucrãri practice de citire a 

etichetelor electronice în diverse 

configuraþii: portal, conveior, 

masã rotativã (laborator 

administrat de CS EAN).

GS1 întreþine ºi dezvoltã ºi un 

sistem de instruire online. Este 

vorba de programul eLEARN, 

dedicat pregãtirii personalului 

companiilor membre. Programul 

eLEARN cuprinde în prezent 11 

module în concordanþã cu 

tematicile cursurilor de formare, 

Instruire la distanta

care pot fi parcurse în înlãnþuiri 

personalizate dupã nevoi.

Specificul produselor oferite de 

industrie, necesitã, de multe ori, 

adaptãri ale standardelor 

existente, care se realizeazã prin 

asistarea directã a unor 

întreprinderi sau grupe de 

societãþi. GS1 România a 

individualizat soluþii de codificare 

pentru unele produse, a elaborat 

un ghid pentru articolele cu 

cantitate variabilã ºi de codificare 

pentru legume, fructe, produse 

din carne ºi brânzeturi.

Totodatã, asistã companiile în 

aplicarea sistemului de clasificare 

globalã a produselor ºi de 

încadrare corectã a acestora în 

vederea publicãrii în reteaua 

GDSN.

La solicitarea unor companii 

membre, s-au realizat caiete de 

sarcini pentru licitaþii în vederea 

proiectãrii unor aplicaþii interne 

de gestiune bazate pe standarde 

GS1.

Se oferã informaþii utile ºi 

societãþilor prestatoare de 

servicii în domeniul identificãrii 

automate.

Orice membru al GS1 România 

poate solicita verificarea 

etichetelor cu coduri de bare, 

folosite la marcarea produselor ºi 

realizate în diverse unitãþi de 

tipãrire ºi pe echipamente 

Asistenta tehnica

Controlul calitatii

variate, pentru a preîntâmpina 

eventualele eºecuri de 

identificare în operarea curentã. 

Pentru aceasta, organizaþia 

noastrã dispune de un 

echipament specializat, capabil 

sã analizeze conformitatea cu 

standardele de simbolizare.

GS1 România editeazã un volum 

important de publicaþii, atât 

periodice cât ºi cu caracter 

tematic, acoperind atât 

problematica standardelor GS1 

cât ºi aplicaþii în diverse sectoare 

de activitate.

Astfel, trimestrial se elaboreazã 

magazinul INFO, unde se prezintã 

subiecte din activitatea GS1, a 

organizaþiilor naþionale ºi a altor 

organisme precum ECR, GCI sau 

UN/ECE, precum ºi rezultate din 

activitatea proprie a GS1 

România sau a membrilor sãi. 

Pentru sensibilizarea utilizatorilor 

potenþiali ai sistemului GS1 din 

industrie ºi comerþ, se editeazã în 

campanii exprese, reviste si 

prospecte destinate  

producãtorilor, comercianþilor, 

asociaþiilor profesionale din 

diverse sectoare ale industriei 

comerþului.

S-au tradus ºi sunt disponibile 

pentru membrii GS1 toate 

standardele sistemului ºi 

aplicaþiile difuzate prin biroul 

central al organizaþiei 

internaþionale GS1.

Publicatii
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