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Evenimentul s-a desfãºurat sub semnul implinirii a 40 

de ani de existenþã a simbologiei codurilor de bare în 

marcarea produselor comerciale. Aceastã aniversare, la 

care au participat circa 630 reprezentanþi GS1 din 90 de 

þãri, a arãtat dorinþa tuturor organizaþiilor de a acþiona în 

continuare în folosul industriei, comerþului ºi consu-

matorilor, într-o viziune unitarã, cu o misiune bine 

definitã ºi ca o organizaþie închegatã de entitãþi 

interdependente. Trebuie amintitã în acest context 

însemnãtatea codurilor în identificarea, culegerea ºi 

comunicarea informaþiilor, în jurul acestor valenþe 

dezvoltându-se un set exhaustiv de reguli ºi standarde 

internaþionale. Evoluþiile tehnice actuale marcate de 

noile tehnologii digitale ºi preluarea lor rapidã în 

beneficiul consumatorilor reprezintã provocarea cãreia 

trebuie sã îi facã faþã organizaþia GS1 prin folosirea unor 

noi strategii corespunzãtoare. 

Efectuand un bilanþ al realizãrilor GS1 din anul 2013, 

putem nominaliza: 

consolidarea noilor mijloace de identificare 

precum Data Bar, simbologia matricialã, codul 

electronic de produs EPC;

n

În perioada 17-21 februarie 2014, a avut loc la Bruxelles, Belgia, întrunirea de lucru anualã globalã a organizaþiei 

GS1. Conform tradiþiei, reuniunea a cuprins o serie de plenare destinate tuturor participanþilor pe subiecte de interes 

general, seminarii de lucru (workshop-uri) pe teme sectoriale (sãnãtate, transport ºi logisticã, apãrare, servicii 

alimentare, cod electronic ºi noile tehnologii digitale, textile, dezvoltare standarde, marketing, politici publice, 

trasabilitate, comerþ electronic, etc.), precum  ºi obiºnuitele întruniri pe regiuni ale organizaþiilor GS1. 
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impunerea extinsã a aplicaþiilor de trasabilitate 

bazate pe standardul GS1;

completarea bazelor de date de produse cu 

informaþii de sustenabilitate necesare în comuni-

carea B2B ºi B2C;

atragerea în folosirea sistemului GS1 în sectorul 

sãnãtãþii a unor organisme de reglementare 

precum structurile FDA sau cele ale UE;

noi aplicaþii în transport, logisticã, activitatea 

vamalã, precum ºi în textile, servicii alimentare 

sau financiare;

accentuarea eforturilor îndreptate spre asigurarea 

calitãþii datelor ºi dezvoltarea noii versiuni 

GEPIR 4 si serviciului GLN.

Sumarizând obiectivele pe care le are în continuare 

organizaþia, conducerea acesteia a subliniat transfor-

marea continuã a consumatorului actual într-un 

consumator de tip "digital" care îºi modificã modul în 

care îºi cautã bunurile necesare ºi ia deciziile de 

cumpãrare. În consecinþã, comerþul trebuie sã rãspundã 

corespunzãtor ºi GS1 sã-i ofere sprijinul necesar. Vor 

trebui extinse aplicaþiile bazate pe standarde GS1 în 

sectoarele de bazã, o inovare permanentã acompaniatã 

de vizibilitate ºi totul, în condiþiile folosirii unor date de 

calitate certã.

O caracteristicã actualã a distribuþiei produselor o 

reprezintã folosirea Internetului pentru achiziþii la care 

trebuie sã rãspundã societãþile comerciale dar ºi 

organizaþia GS1. În aceste condiþii, calitatea datelor 

devine o cerinþã fundamentalã pentru comerþul omni-

canal atât în cazul B2B cât ºi în cazul B2C. Datele despre 

produsele disponibilizate cãtre orice actor implicat pe 

lanþul de distribuþie, trebuie sã fie corecte ºi accesibile în 

orice moment. Modul de cumpãrare poate fi:  online, 

mobile, direct, antrenand ºi schimbarea modurilor de 

comunicare cu comunitatea de utilizatori. 

Alte direcþii de schimbãri se referã la sustenabilitate: 

o noua generaþie de produse inovative ºi o reþea de 

distribuþie care conduc la un impact sustenabil asupra 

societãþii. În aceste condiþii s-a creat un Consorþiu de 

sustenabilitate la care este membru ºi GS1, care doreºte 

sã defineascã profilul categoriilor de sustenabilitate, 

indicatorii cheie (KPI) ºi o tabela de scor. UE a demarat un 

proiect privind amprenta de mediu cu obiectivul de a 

defini conþinutul etichetelor de mediu. De exemplu, 

aceste etichete ar trebui sã rãspundã unor întrebãri 

precum: ce este "verde"?; cum arãtãm cã produsul este 

"verde"?; o abordare individualã este suficientã pentru 

toti clienþii?; trebuie probat pentru fiecare client?; 

"verde" înseamnã mai scump?; consumatorii ºi partenerii 

înþeleg problemele producatorilor?

Aceste probleme aratã cã existã încã confuzie, 

neîncredere, costuri, pionierat, UE dorind sã rezolve 

situaþia prin realizarea unei pieþe unice pentru produse 

"verzi", a unei metodologii unitare de evaluare, abordare 

ºi verificare. Printre produsele prioritare se numarã: 

alimentele, vopselele, îngrãºãmintele. 

Rolul GS1 vis-a-vis de produsele "verzi" poate consta 

în facilitarea unor procese de identificarea acestora prin 

intermediul GDSN ºi B2C împreunã cu standardele 

aferente. 

Un alt aspect important îl constituie Regulamentul 

1169/2011 al UE prin care, începând din decembrie 2014, 

sistemul distribuþiei la distanþã sau directe trebuie sã 

ofere informaþii la nivel de expert consumatorilor într-un 

mod simplu, facil, sigur. În aceste condiþii, GS1 trebuie sã 

realizeze un acces corespunzãtor la GDSN în formate 

Distributia/Retailul si mediul digitalDistributia/Retailul si mediul digital

prietenoase, armonizate global ºi din surse unice. Dupã 

cum am vãzut se dezvoltã categoria consumatorilor 

"digitali", fiecare consumator actual fiind un potenþial 

consumator digital. Se constatã încã o slabã satisfacere a 

cerinþelor acestor consumatori datoritã în principal unor 

carenþe organizatorice ale retailerilor, obiectivul acestora 

fiind de a creºte numãrul celor care doresc sã cumpere 

ceva în condiþiile scãderii problemelor generate de 

gãsirea acelui "ceva". Distribuþia trebuie sã meargã în 

direcþiile: cunoaºterii clienþilor, a informãrii lor, facilitãrii 

proceselor de cumpãrare, facilitãrii transportului 

produselor.

Ca o concluzie a distribuþiei moderne putem sublinia 

îndreptarea spre modalitãþile digitale, dezvoltarea 

"omnicanalelor" în retail ºi importanþa datelor ºi a 

calitãþii lor. Pentru structurarea, validarea ºi accesul la 

date, organizaþia GS1 are un rol crucial. 

Obiectivele pe termen scurt ale GS1 in Europe þin de 

dezvoltarea ºi implementarea standardelor GS1, iar cele 

pe termen lung se referã la: asigurarea necesitãþilor în 

domeniu ale utilizatorilor, creºterea colaborãrii între 

organizaþiile GS1, conducerea unor implementãri 

armonizate ale standardelor, creºterea vizibilitãþii GS1 la 

nivel european. 

Pentru anul 2014, obiectivele sunt urmãtoarele: 

sprijinirea implementãrii regulamentului 1169/2011, 

siguranþa produselor/trasabilitate, vizibilitatea sistemului 

GS1,  aliniere la strategia globalã referitoare în special la 

digitalizare ce va fi aprobatã la Adunarea Generalã din 

luna mai de la Berlin. 

Activitãþile GS1 in Europe în anul 2013 au acoperit 

urmãtoarele zone: gestiunea standardelor (GSMP, 

eGovernment, calitatea datelor; suport implementare 

Forumul regional GS1 in EuropeForumul regional GS1 in Europe
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(Logger for Staf, Cash Royality); calitate date; siguranþã 

produse; instrumente ºi servicii (site web pentru GS1 in 

Europe, instruire); coordonare externã (instituþii UE, 

asociaþii comerciale UE precum AIM, Eurocommerce).

În principal, reglementarea 1169/2011 se referã la 

informaþiile oferite consumatorilor în cazul vânzãrilor 

online. Acest document care înlocuieºte reglementãrile 

anterioare, devine obligatoriu din decembrie 2014, 

conþine schimbãri semnificative pentru etichetare ºi 

prezentarea alimentelor, specificã noi cerinþe pentru 

informaþiile obligatorii, aratã cã informaþiile despre 

produse trebuie sã fie disponibile înainte de vânzare. 

Producãtorul va oferi informaþii iar retailerul le va afiºa 

corespunzãtor. Printre informaþiile obligatorii enumerãm: 

denumirea produsului, lista ingredientelor, alergenii 

conþinuþi, valabilitate, þara de origine, condiþii de 

pãstrare, etc.

Organizaþiile GS1 îºi vor sprijini membrii în alinierea 

la prevederile regulamentului prin: 

organizarea de seminarii cu utilizatorii

oferire de soluþii bazate pe standarde GS1 (ex. 

schimb de date prin GDSN)

încãrcarea în GDSN de date de calitate, sprijinind 

ºi activitãþile de culegere corectã a datelor

reproiectarea ambalajelor

apelarea la sprijinul ºi implicarea asociaþiilor 

profesionale din comerþ ºi a autoritãþilor locale

asigurarea ajutorului retailerilor ºi a asociaþiilor lor

elaborarea prin GS1 in Europe a unor documen-

taþii ghid cu ce trebuie fãcut.

Obstacolele previzibile în transpunerea prevederilor 

pot fi legate de calitatea datelor ºi gestionarea tuturor 

datelor solicitate. GS1 in Europe a organizat recent un 

taskforce pentru aceastã reglementare în care a atras 

unele asociaþii profesionale la nivel european cum ar fi: 

Food Drink Europe, AIM, European Retail Round Table, 

n

n

n

n

n

n

n

etc). S-a recomandat concentrarea pe setul minim 

obligatoriu de atribute validate, nefiind omise opþiunile 

de comunicare pentru variantele de produse, totul bazat 

pe standardele existente. Existã unele reþineri în 

gestionarea unor variaþii ale produselor. GS1 apreciazã cã 

este necesar sã se acorde un alt GTIN atunci când apar 

modificãri consistente în compoziþia produsului, a 

alergenilor, a ingredientelor, a denumirii. Aceste produse 

reprezintã variante ale produsului iniþial ºi trebuie 

indicate ca atare inclusiv cu data promovãrii lor. Toate 

acestea sunt conþinute în materialele redactate de 

taskforce ºi se referã atât la prevederile regulamentului, 

la implementarea informaþiilor aferente în GDSN cât ºi la 

opþiunile pentru variante produs. Nu trebuie omis modul 

de interpretare a cerinþelor în fiecare zonã din UE. 

Un proiect adiacent dezvoltat de GS1 in Europe este 

cel privind partajarea informaþiilor despre  produse între 

partenerii comerciali ºi respectiv cu consumatorul final, 

denumit B2B2C, dezvoltat de o grupa de lucru în 

contextul respectãrii cerinþelor regulamentului 1169/ 

2011. În acest sens se va realiza un Image Repository 

Service care se va standardiza prin GSMP cu specificaþiile 

adecvate. 

Domeniul siguranþei produselor ºi al trasabilitãþii se 

aflã permanent pe agenda de lucru a GS1 in Europe ºi a 

grupurilor sale de experþi. În prezent se urmãreste 

asigurarea sistemelor automatizate de trasabilitate pe 

întreg lanþul de distribuþie. Ceea ce trebuie sã ºtie 

organizaþiile membre este ca standardele GS1 ne oferã 

cele mai bune standarde de trasabilitate. Implementarea 

eficientã a standardelor presupune instruirea opera-

torilor economici ºi evaluarea sistemului de trasabilitate 

de-a lungul lanþului de dstribuþie. În privinþa instruirii, 

GS1 in Europe va adãuga în curand, cursuri noi: 

food service, B2C, generaþii noi de identificatori, GTIN 

on the Web. 

DG SANCO a înfiinþat Grupul de Experþi pentru 

Trasabilitatea Produselor în 2011, pentru a rãspunde 

preocupãrilor legate de trasabilitatea produselor 

periculoase în cadrul RAPEX (Sistemul UE de alertã 

rapidã pentru produse nealimentare periculoase). 

Grupul de experþi s-a axat pe identificarea celor mai 

bune practici în timp ce instituþiile europene pregãtesc 

cerinþele viitorului regulament UE pentru siguranþa 

produselor non-alimentare, cum ar fi îmbrãcãminte, 

textile ºi articole de modã, articole de îngrijire a copilului, 

accesorii de bucatarie ºi mobilier.

GS1 a fost invitatã sã participe în grupul de experþi ºi 

i-a fost atribuit un contract pentru a asigura o cercetare 

neutrã a cãror rezultate sã faciliteze activitatea grupului. 

Din cercetãrile efectuate pânã în prezent se desprind 

urmãtoarele recomandãri: 

etichetarea de cãtre operatorii economici a 

produselor de larg consum cu coduri de iden-

tificare a produsului ºi automatizarea sistemelor 

de trasabilitate folosind standardelor globale, ISO 

ºi GS1 

includerea de catre autoritãþile pentru supra-

veghere a utilizarii codurilor de bare în traininguri 

ºi efectuarea de evaluãri/audituri ale trasabilitãþii 

n

n

în colaborare cu agenþii economici, precum ºi 

dezvoltarea celor mai bune practici pentru a 

colecta informaþii despre produsele periculoase, 

atunci când acestea traverseazã frontierele UE. 

creºterea gradului de conºtientizare pentru 

consumatori a importanþei identificãrii produsului 

ºi a modului în care pot sa alerteze autoritãþile cu 

privire la produsele suspecte sau potenþial 

periculoase.

Pe mãsurã ce industria se pregãteºte pentru 

reglementãrile viitoare privind siguranþa consumatorilor 

la produse non-alimentare/non-medicale, un grup de 

experþi instituit de Comisia Europeanã a recunoscut 

adoptarea de standarde GS1, ca bunã practicã în 

abordarea nevoilor de trasabilitate ale lanþului de 

aprovizionare.

Adoptarea standardelor de trasabilitate a fost una  

dintre recomandãrile evidenþiate în raportul publicat de 

grup dupã doi ani de dialog la nivel de industrie. Aceste 

recomandãri se concentreazã nu numai pe beneficiile 

întreprinderilor ºi consumatorilor, ci ºi ale autoritãþilor de 

supraveghere a pieþei, cu scopul comun de a proteja 

securitatea ºi sãnãtatea publicã.

"Suntem mândri de faptul cã standardele noastre au 

n

Standardele GS1 Global, bunã practicã 
pentru trasabilitate în UE 
Standardele GS1 Global, bunã practicã 
pentru trasabilitate în UE 

Bruxelles, Belgia - (17 ianuarie 2014)
"Pe mãsurã ce lanþurile de aprovizionare continuã sã cuprinda întregul glob iar consumatorii  cumpãrã mai multe 

produse on-line, asigurarea trasabilitãþii a devenit mai dificilã", a declarat Maija Laurila, ºef al Departamentului de 

Siguranþã a Produselor ºi Serviciilor de la Direcþia Generalã pentru Sãnãtate ºi Consumatori a Comisiei Europene 

(DG SANCO) ºi preºedinte al grupului de experþi în trasabilitate. "Capacitatea de a urmãri ºi de a trasa produse ajutã la 

identificarea în mod corespunzãtor a produselor periculoase ºi a le elimina de pe piaþã mai rapid. Ar fi interesant de a 

vedea exerciþii de evaluare a trasabilitãþii desfãºurate în comun cu întreprinderile sau asociaþiile de comerþ ºi 

autoritãþile de supraveghere a pieþei. În plus, standardele globale contribuie la succesul sistemelor de trasabilitate ºi la 

protecþia consumatorilor în general. "
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fost recunoscute de cãtre acest onorat grup internaþional 

de participanþi la lanþul de aprovizionare. Ca organizaþie 

non-profit neutrã, acesta este un exemplu de colaborare 

în care GS1 este  angrenatã în mod regulat în întreaga 

lume. Sperãm cã aceastã recunoaºtere va încuraja 

adoptarea la scarã mai largã a standardelor GS1 de 

trasabilitate, în scopul de a îmbunãtãþi afacerile, 

siguranþa consumatorilor ºi de a creºte beneficiile 

agenþilor economici." (a declarat Miguel Lopera, 

Preºedinte ºi CEO al GS1).

Consumatorii vor beneficia de asemenea de 

trasabilitatea îmbunãtãþitã a produsului. "Dacã apare o 

problemã de siguranþã publicã, sistemele de trasabilitate 

vor ajuta autoritãþile de supraveghere a pieþei, sã 

determine prezenta unui produs periculos ºi sã ia mãsuri 

corective prompte, iar informaþiile cu privire la produsele 

periculoase devin explicite ºi pentru consumatori, în caz 

de rechemare." (a declarat Andrew Abercrombie de la  

Hampshire Trading Standards Service Marea Britanie).

"Multe companii pot avea propriile lor sisteme 

eficiente de trasabilitate, dar în cazul în care nu pot 

comunica cu partenerii de pe lanþul de aprovizionare 

informaþiile despre produs prin intermediul unor 

standarde interoperabile armonizate, trasabilitatea 

conduce la costuri colective mai mari ºi un proces de 

rechemare mult mai complicat . " (a spus Emilie Prouzet, 

directorul Federaþiei Întreprinderilor de Comerþ ºi 

Distribuþie, Franþa)

În afarã de GS1, în grupul de experþi de trasabilitate 

au fost incluse autoritãþile de supraveghere ale pieþei din 

UE, precum ºi reprezentanþi ai organizaþiilor de 

producþie, retail, industrie, organizatii ale consumatorilor 

ºi de consultanþã, inclusiv Institutul European de 

Trasabilitate, Federaþia Francezã pentru Retail ºi Comerþ, 

Altroconsumo ºi altele.

Standardele de trasabilitate GS1

n

n

n

n

n

Focusarea pe siguranþa produselor ºi conºtientizarea 

populaþiei în raport cu trasabilitatea produsului a 

dezvoltat interesul pentru identificarea ºi adoptarea 

bunelor practici comerciale ºi a standardelor ce sprijinã 

participanþii de pe lanþul de aprovizionare sã urmãreascã, 

sã traseze ºi sã retragã produsele suspectate sau 

confirmate a fi nocive, oriunde s-ar afla pe întregul lanþ. 

Pentru dezvoltarea unui sistem de trasabilitate eficient, 

trebuie determinate cu claritate obiectivele trasabilitãþii 

pentru un lanþ specific de distribuþie ºi apoi cãile 

corespunzãtoare de a atinge aceste obiective. 

Pentru a îmbunãtãþi timpul ºi precizia trasabilitãþii, 

fiecare partener de pe lanþul de distribuþie trebuie sã 

aibã capacitatea de a:

defini ºi identifica Evenimentele de Urmãrire 

Critice (CTE) de la crearea / transformarea / 

expedierea produsului pânã la recepþia / 

epuizarea produsului (prin vânzare, consum sau 

eliminare)

înregistra elemente cheie de date standardizate 

pentru fiecare CTE care fac legãtura între 

produsele intrate ºi produsele iesite, indiferent 

dacã un produs este supus transformãrii 

(trasabilitate internã) sau îºi schimbã numai 

locaþia (trasabilitate externã).

furniza elementele cheie de date în tip util la o 

cerere de trasabilitate sau de recall.

La baza practicilor de trasabilitate stau informaþiile 

despre:

unitatea logisticã de expediþie, loturi, palete, cutii, 

articole de consum ºi ingrediente cu elementele 

de date corespunzãtoare;  

participanþii la lanþul de distribuþie de la 

producãtori, procesatori, furnizori, importatori, 

exportatori, en-grosisti, distribuitori, retaileri, 

prestatori de servicii, furnizori terþi. 

Este recunoscutã importanþa unui sistem de trasare a 

produselor rapid ºi precis. Cele mai multe dintre 

companii folosesc sisteme de trasabilitate dar ele sunt 

foarte diferite, variind de la cele cu înregistrare manualã a 

datelor la cele electronice, cu deosebiri mari ale 

mecanismelor de trasare chiar ºi în privinþa tipurilor de 

date folosite ºi modului de alocare a numerelor de lot.

Pe parcursul unei urgenþe, este esenþial un rãspuns 

rapid, dar deosebirile mari între sistemele de trasabilitate 

împiedicã reacþiile rapide, implicând pierderi de timp 

Standardele de trasabilitate GS1 pentru alinierea ºi transmiterea datelor dintre companii. 

Un sistem de trasabilitate ideal trebuie sã fie simplu, 

prietenos , global acceptat. Standardele GS1 reprezintã 

"un limbaj comun al afacerilor" ºi asigurã cadrul comun 

necesar desfãºurãrii proceselor de trasabilitate. Aceastã 

afirmaþie a fost confirmatã în mod oficial de cãtre Grupul 

de experþi UE care evidenþiazã soluþiile GS1 printre cele 

mai bune practici globale pentru Trasabilitatea 

produsului. 

GS1 Global Traceability Standard (GTS) defineste 

a partenerilor comerciali (furnizori, a 

propriei companii, a clienþilor ºi colaboratorilor); 

locaþiilor comerciale (orice locaþie fizicã precum 

un producãtor, distribuitor, depozit, linie de 

ambalare, unitate de depozitare, doc de receptie, 

magazin/restaurant/spital etc.); produselor pe 

care compania le foloseºte sau le creeazã; 

unitãþilor logistice primite sau expediate; 

expediþiilor intrate sau iesite

 pentru a asigura 

trasabilitatea "un pas inainte, un pas inapoi". 

(atenþie nu 

impuse!) prin bunele practici. Acestea se referã la 

aplicarea codurilor de bare pe întreaga ierarhie a 

produsului (unitãþi de expediþie logistice, palete, 

cutii, ºi unitãþi de consum), precum ºi la folosirea 

mesageriei electronice EDI pentru schimbul 

documentelor comerciale esentiale.

Cel mai adesea, pentru identificarea produsului pe 

reþeaua de distribuþie se foloseºte Stock Keeping Unit 

(SKU), dar nu este recomandatã pe plan global în scopul 

trasabilitãtii, având unele limitãri. Actualmente, cea mai 

bunã practicã este atribuirea GS1 Global Trade Item 

Number (GTIN) pentru fiecare articol comercial ºi 

generarea unui numãr de lot de productie sau numãr 

serial unic pentru un produs dat, întrucat GTIN poate fi 

atribuit la orice nivel de ambalare din ierarhia produsului 

(paletã, cutie, sau unitate de consum), asigurând 

unicitatea pe plan global a fiecarui nivel de ambalare.

Alocarea Global Trade Item Number (GTIN), în 

Noul raport UE citeazã Standardele GS1 Global 

pentru Supply Chain drept bunã practicã pentru 

îmbunãtãþirea trasabilitãþii, pentru retrageri rapide ºi 

îmbunãtãþirea siguranþei consumatorilor.

1. metodele universal acceptate pentru identificare 

unica: 

2. informaþiile esenþiale care trebuie colectate, 

înregistrate ºi partajate

3. tehnologiile specifice recomandate 

1. Identificarea

Noul raport UE citeazã Standardele GS1 Global 

pentru Supply Chain drept bunã practicã pentru 

îmbunãtãþ ãþ ºi 

îmbunãtãþ þ

þ þ

î º

irea trasabilit ii, pentru retrageri rapide 

irea siguran ei consumatorilor.

1. metodele universal acceptate pentru identificare 

unica: 

2. informa iile esen iale care trebuie colectate, 

nregistrate i partajate

3. tehnologiile specifice recomandate 

1. Identificarea

conformitate cu regulile ºi ghidurile GS1, este 

modalitatea unicã globalã ºi standardizatã de a 

identifica articolele pe lanþul de distribuþie.  Alocarea 

GTIN se face de cãtre producãtori, procesatori, proprietari 

de mãrci.

Toti producãtorii trebuie sã atribuie Numere de Lot 

sau Numere seriale produselor pe care le creeazã. 

Continutul, sintaxa ºi formatul numãrului de lot diferã de 

la o companie la alta în funcþie de practicile acesteia sau 

precizia de identificare doritã. De exemplu un lot poate fi 

toata producþia dintr-un anumit articol, dintr-o zi, într-o 

sectie, sau produsele realizate într-o orã pe o anumitã 

linie de procesare/ambalare, sau într-o ºarja de produs. 

Bunele practici industriale limiteazã lotul la cel mult 

productia dintr-o zi. Unii furnizori atribuie suplimentar ºi 

Numere Seriale pentru fiecare cutie ºi înregistreazã 

începutul ºi finalul Numerelor Seriale pentru fiecare lot. 

Produsele cãrora le-a fost atribuit acelaºi numãr de 

lot reprezintã cantitatea minimã de produse ce ar putea 

fi retrase de pe lanþul de distribuþie în cazul unui 

eveniment sau rechemare. Acest lucru trebuie luat în 

consideraþie la definirea numãrului de lot pentru fiecare 

produs în parte. 

Numãrul Global de Locaþie ( GLN ) GS1 este un numãr 

unic de identificare la nivel global pentru o locaþie, 

pentru o entitate fizicã sau juridicã, atribuite de cãtre 

proprietarul entitãþii fizice sau juridice. GLN poate fi 

utilizat la un nivel foarte ridicat pentru a reprezenta o 

întreagã corporaþie, dar poate fi folosit ºi la un nivel 

granular sã reprezinte ºi numai o sectie, sau o locaþie 

într-o sectie de productie, etc. Se recomandã atribuirea 

GLN la acel nivel care asigurã identificarea locaþiei unice 

la nivel global pentru procesele de trasabilitate. 

Participantii care aleg sã nu atribuie GLN, sau nu sunt 

obligate sã facã acest lucru de catre piaþã sau de 

reglementãri, pot include un identificator locaþiei în care 

se realizeazã produsele în numãrul de lot al acestora. 

Aceasta practicã va permite participanþilor sã pãstreze 

confidenþialitatea, asigurând în acelaºi timp cã 

identitatea locaþiei de producþie este disponibilã ºi 

lizibilã (pentru om ºi pentru maºinã) atât pe ambalajele 

individuale cât ºi pe documentele care însotesc 

expediþiile.

Existã o serie de simbologii sau purtãtori de date 

folositi astãzi la identificarea produselor pe mãsurã ce 

acestea se deplaseazã pe lanþul de distribuþie. În sistem 

2. Capturã si Înregistrare Date2. Capturã si Înregistrare Date
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GS1 avem la dispoziþie ca purtãtori de date: coduri de 

bare EAN 13, EAN 8, GS1 Data Bar , GS1  128, GS1 Data 

Matrix, ITF-14, si codul electronic EPC/RFID.

Toate companiile trebuie sã menþinã înregistrãri care 

vor facilita trasabilitatea în timp util ºi corect ºi sã ajute la 

rechemarea produselor. Se recomandã companiilor sã 

stabileascã o politicã internã de pãstrare a datelor 

pentru o perioada corespunzãtoare regulamentelor în 

vigoare specific fiecãrui tip de produs. De asemenea 

politica internã a organizaþiilor trebuie sã ia în 

considerare posibilitatea extragerii prompte a datelor în 

cazul unui eveniment epidemiologic care poate sau nu 

implica produsul, precum ºi cerinþele formulate în 

acordurile cu partenerii.

Electronic Data Interchange (EDI) este utilizat de 

majoritatea companiilor pentru schimb de date 

tranzacþionale în comenzi de achiziþie, avize de expediþie, 

facturi, recepþii, etc.

Advance Ship Notice (ASN) este un fiºier de date care 

trimis cãtre primitori constituie o alternativã eficace la 

scanarea pentru recepþie a paletelor/cutiilor. ASN 

serveste drept document electronic ºi trebuie sã 

soseascã înaintea livrãrii. Companiile care folosesc ASN 

nu trebuie decât sã scaneze SSCC al fiecãrei cea mai 

mare unitate logisticã din expediþie în loc sã scaneze 

individual fiecare cutie din expediþie.

3. Tehnologii de Partajare Date3. Tehnologii de Partajare Date

În cross docking, fiecare operaþie de reambalare se 

însoþeste de un nou ASN care se transmite primitorului 

produselor. În acest fel fluxul informaþiilor de trasabilitate 

pentru acel produs este întotdeauna disponibil în mod 

eficient tuturor partenerilor de pe lanþ. ASN, între 

partenerii comerciali, apare ca bunã practicã care include 

Key Data Elements (atributele) ale expediþiei. 

În cazul identificãrii cu EPC (Electronic Product Code) 

în zona logisticã a lanþului de aprovizionare precum ºi la 

nivel de unitate de consum pentru anumite categorii de 

produse, tehnologia RFID (Radio Frequency Identi-

fication) ºi-a demonstrat potenþialul de a contribui la 

realizarea trasabilitãþii. Tagurile EPC® atasate expediþiilor 

sau produselor conþin o mare diversitate de date inclusiv 

o versiune serializatã a GTIN (SGTIN). Transmiterea 

acestor informaþii se realizeazã cu ajutorul EPC 

Information Services (EPCIS), un mijloc standardizat de 

schimb de date despre evenimentele - Critical Tracking 

Events -  prin care trece un produs pe toatã durata sa de 

viaþã.

O tehnologie de schimb de date B2B care capãtã tot 

mai multa amploare în ultimii ani este Global Data 
TMSynchronization Network  (GDSN®) care faciliteazã 

informaþii descriptive despre produs, la toate nivelurile 

ierarhiei de ambalare a acestuia. Este o metoda standard 

de schimb de atribute ale produsului, pe care, partenerii 

comerciali se pot bizui în procesele de trasabilitate dar ºi 

în procesele de afaceri.

Fluxul informatiilor de trasabilitate la nivel de cutie pentru retaileri ce folosesc ASNFluxul informatiilor de trasabilitate la nivel de cutie pentru retaileri ce folosesc ASN

Pentru efectuarea eficientã ºi rapidã a rechemãrii 

produselor cu probleme de pe lanþul de distribuþie, sunt 

folosite servicii online de standardizare a proceselor de 

retragere produselor între retaileri/engrosisti si furnizori. 

Un astfel de serviciu permite schimbul de informaþii 

rapid ºi precis prin intermediul unor aplicaþii web 

specifice.

Implementarea unui proces de trasabilitate în cadrul 

unui lanþ de aprovizionare solicitã tuturor pãrþilor 

implicate sã conecteze fluxul fizic al  produselor cu fluxul 

de informaþii despre acestea. .

Trasabilitatea lanþului de aprovizionare este rezul-

tatul net a douã procese comerciale complementare, 

denumite trasabilitatea externã ºi internã. Trasabilitatea 

externa implicã comunicarea identificarii produsului ºi a 

informaþiilor de transport între partenerii comerciali, în 

timp ce trasabilitatea internã presupune asocierea 

produselor intrate cu produse iesite atunci când un 

agent industrial creeazã un produs nou.

Trasabilitatea externã - Toate articolele trasabile 

trebuie sã fie identificate în mod unic ºi aceste informaþii 

trebuie sã fie partajate între toþi participanþii afectaþi de 

pe lanþul de distribuþie. Trasabilitatea externã se 

realizeaza în principal la nivelul cutiilor ºi bunurilor de 

consum în cadrul ierarhiei de ambalare. La nivel minim, 

pentru trasabilitate se impune: 

atribuirea unui GS1 Global 

Trade Item (GTIN), ºi 

alocarea unui numãr de lot 

(care include informaþii 

despre locaþia în care a fost 

produs lotul în cazul în care 

nu sunt utilizate GLN ).

Trasabilitatea internã - Se 

menþine evidenþa proceselor în 

cadrul companiilor în scopul 

realizãrii  legãturii între identitatea 

lotului de materii prime ºi loturile 

de produse finite.

Trasabilitatea internã ºi externã 

- trasabilitatea End-to-end sau pe 

întregul lanþ cere ca procesele de 

trasabilitate internã ºi externã sã fie 

c o e r e n t e ; f i e c a r e  p a r t e n e r  

comercial sã fie în mãsurã sã 

Principiile Trasabilitãtii

n

n

Principiile Trasabilitãtii

identifice sursa directã ºi beneficiarul direct al 

elementelor trasabile. Acesta este principiul "un pas 

înainte, un pas înapoi", care impune participanþilor la un 

lanþ de distribuþie sã colecteze, înregistreze, stocheze ºi 

sã partajeze informaþiile minime de trasabilitate. 

ºi

Pentru implementarea trasabilitãþii interne ar trebui 

sã se asigure menþinerea legãturilor necesare între 

intrãri ºi iesiri.Trasabilitatea End-to-end, sau pe întregul 

lanþ poate fi efectuatã prin identificarea diferitelor 

Critical Tracking Events (CTEs) ºi capturarea Key Data 

Elements (KDEs) corespondenþe rezultate în cadrul 

evenimentelor. Critical Tracking Events sunt evenimente 

care identificã procese comerciale centrale unde 

colectarea datelor de trasabilitate este vitalã pentru un 

proces de trasabilitate de succes. Ele apar în general la 

originea produsului (producþie, reambalare, finalizare 

ulterioarã, etc.), sau la transferul dreptului de proprietate. 

Key Data Elements sunt pãrþi de date capturate pe 

parcursul  Critical Tracking Event care descriu Ce, Când, 

Unde ºi De Ce raportat la Critical Tracking Event.

Orice element care trebuie sã fie trasat înainte sau 

urmãrit înapoi 

trebuie sã fie identificat unic la nivel global

Toþi partenerii de pe un lanþ de distribuþie 

trebuie sã punã în aplicare atât practici de trasabilitate 

internã cât si externã

Orice element care trebuie sã fie trasat înainte sau 

urmãrit înapoi 

trebuie sã fie identificat unic la nivel global

Toþi partenerii de pe un lanþ de distribuþie 

trebuie sã punã în aplicare atât practici de trasabilitate 

internã cât si externã
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ASAMBLAREA 

COMENZII

- Identificarea cutiei cu 

GTIN si numar de lot 

sau numar serial

- Atribuirea unei 

unitati logistice 

fiecarei cutii

- Identificarea fiecarei 

unitati logistice cu 

SSCC

- Crearea si 

transmiterea catre 

primitor a Avizului de 

Expeditie

ASAMBLAREA 

COMENZII

- Identificarea cutiei cu 

GTIN si numar de lot 

sau numar serial

- Atribuirea unei 

unitati logistice 

fiecarei cutii

- Identificarea fiecarei 

unitati logistice cu 

SSCC

- Crearea si 

transmiterea catre 

primitor a Avizului de 

Expeditie

AVIZ DE 

EXPEDITIE

- Primirea Avizului de 

Expeditie inaintea 

livrarii

- Inregistrarea Avizului 

de Expeditie in 

sistem

AVIZ DE 

EXPEDITIE

- Primirea Avizului de 

Expeditie inaintea 

livrarii

- Inregistrarea Avizului 

de Expeditie in 

sistem

RECEPTIA LA CENTRUL 

DE DISTRIBUTIE

- Primirea produsului

- Scanarea SSCC de pe 

eticheta logistica a 

paletei

- Procesarea Avizului 

de Expeditie pentru 

generarea listei de 

GTIN-uri ale cutiilor, 

numere de lot sau 

numere seriale ale 

cutiilor

RECEPTIA LA CENTRUL 

DE DISTRIBUTIE

- Primirea produsului

- Scanarea SSCC de pe 

eticheta logistica a 

paletei

- Procesarea Avizului 

de Expeditie pentru 

generarea listei de 

GTIN-uri ale cutiilor, 

numere de lot sau 

numere seriale ale 

cutiilor

SELECTAREA 

COMENZII

- Alcatuirea listei de 

selectie ptr. magazin

- Scanarea codului de 

bare GS1-128 al 

cutiei pe parcursul 

selectarii produsului

- Formarea paletei

- Crearea si inregistra-

rea Avizului de 

Expeditie pentru 

expedierea catre 

magazin

- Crearea documentu-

lui de expeditie catre 

magazin

SELECTAREA 

COMENZII

- Alcatuirea listei de 

selectie ptr. magazin

- Scanarea codului de 

bare GS1-128 al 

cutiei pe parcursul 

selectarii produsului

- Formarea paletei

- Crearea si inregistra-

rea Avizului de 

Expeditie pentru 

expedierea catre 

magazin

- Crearea documentu-

lui de expeditie catre 

magazin

TRANSPORT

- Livrarea la magazin

TRANSPORT

- Livrarea la magazin

RECEPTIA 

LA MAGAZIN

- Preluarea 

documentului de 

expeditie

- Scanarea numerelor 

SSCC de pe palete

- Generarea listei cu 

GTIN-urile cutiilor, 

numerele de lot, sau 

numerele seriale 

folosind informatiile 

din Avizul de 

Expeditie

RECEPTIA 

LA MAGAZIN

- Preluarea 

documentului de 

expeditie

- Scanarea numerelor 

SSCC de pe palete

- Generarea listei cu 

GTIN-urile cutiilor, 

numerele de lot, sau 

numerele seriale 

folosind informatiile 

din Avizul de 

Expeditie

Eveniment Critic de UrmarireEveniment Critic de Urmarire

Eveniment 

Critic de Urmarire

Eveniment 

Critic de Urmarire

Crearea 

produsului/

Reambalare

Crearea 

produsului/

Reambalare

Receptia 

produsului

Receptia 

produsului

Expedierea 

produsului

Expedierea 

produsului

Epuizarea produsului 

(Consum, Vanzare, 

Eliminare)

Epuizarea produsului 

(Consum, Vanzare, 

Eliminare)

Elemente cheie de date Elemente cheie de date 

Toate elementele cheie 

de date trebuie sa raspunda 

la 4 intrebari:

CE
Identificare unica a produsului:

- GTIN si numar de lot sau

- Cod Serial al Containerului 

de Expeditie (SSCC)

CAND
Ziua si ora Evenimentului 

Critic Urmarit

UNDE
Identificarea Locatiei

- GLN

DE CE
Descrierea Evenimentului 

Critic Urmarit (Ce s-a intamplat)

Toate elementele cheie 

de date trebuie sa raspunda 

la 4 intrebari:

Identificare unica a produsului:

- GTIN si numar de lot sau

- Cod Serial al Containerului 

de Expeditie (SSCC)

Ziua si ora Evenimentului 

Critic Urmarit

Identificarea Locatiei

- GLN

Descrierea Evenimentului 

Critic Urmarit (Ce s-a intamplat)

CE

CAND

UNDE

DE CE

EXEMPLEEXEMPLE

Origine (Crearea unui identificator unic – Produsul intra pe lantul 

de distributie)

Agregare (punere impreuna a articolelor separate)

Dezagregare (dezambalare)

Transformare (reambalare, reetichetare, finisare ulterioara)

Combinare (mixare lapte fluid, infoliere grup de produse)

Origine (Crearea unui identificator unic – Produsul intra pe lantul 

de distributie)

Agregare (punere impreuna a articolelor separate)

Dezagregare (dezambalare)

Transformare (reambalare, reetichetare, finisare ulterioara)

Combinare (mixare lapte fluid, infoliere grup de produse)

Descarcare comanda si activitati de depozitare

- segregare in vederea introducerii produsului in carantina

- amplasare in locatia de depozitare

Descarcare comanda si activitati de depozitare

- segregare in vederea introducerii produsului in carantina

- amplasare in locatia de depozitare

Activitati de pregatire a comenzii:

- culegere

- stationare in tranzit

- incarcare

Activitati de pregatire a comenzii:

- culegere

- stationare in tranzit

- incarcare

Vanzare cu amanuntul

Consum in  cadrul Foodservice

Vanzare cu amanuntul

Consum in  cadrul Foodservice



Practici curente si recomandãri GS1
în sãnãtate
Practici curente si recomandãri GS1
în sãnãtate

Servicii de autentificare mobile (MAS)

În ultimii 20 de ani a existat o creºtere semnificativã a 
dispozitivelor de comunicare mobile, cum ar fi 
telefoanele mobile / celulare, computere, tablete ºi 
asistenþi personali digitali (PDA-uri). In privinþa 
telefoanelor mobile "inteligente", în special, a existat o 
dezvoltare în expansiune exponenþialã ºi continuã si o 
mare disponibilitate de aplicaþii, de obicei, gratuite 
"Apps". 

O cerere de asistenþã medicalã în curs de dezvoltare 
implicã utilizarea de Servicii Mobile de autentificare 
(MAS) pentru a verifica informaþiile gãsite pe ambalajul 
produsului farmaceutic folosind datele deþinute într-o 
baza de date. În mod special, un producãtor poate aplica 
un numãr pe pachetul unui produs (de exemplu, un 
blister, un tub, etc) pe care pacientul / consumatorul îl 
poate trimite de la un telefon mobil prin folosirea 
serviciului de mesaje scurte (SMS). Rãspunsul prin mesaj 
SMS  confirma dacã numãrul asociat cu acel produs este 
verificat, sau nu. 

Utilizarea de SMS-uri în domeniul asistenþei medicale 
ºi beneficiile potentiale ale acestora pentru a spori 
siguranþa pacienþilor pot fi privite ca promiþãtoare. O 
serie de furnizori de soluþii au dezvoltat soluþii 
proprietare de SMS, care au fost adoptate de câþiva 
producãtori ºi en-grosisti de produse farmaceutice 
aproape exclusiv pentru acele produse destinate þãrilor 
în care populaþia are preponderent venituri mici-medii 
(LMIC) deoarece s-a constatat cã acestea devin 
destinatar principal al produselor farmaceutice falsifi-
cate. Reducerea ºi / sau detectarea medicamentelor 
falsificate reprezintã prin urmare, un factor cheie pentru 
implementarea si utilizarea de soluþii de MAS. Dar în 
timp ce aceste soluþii pot fi potrivite pentru anumite 

Servicii de autentificare mobile (MAS)
medicamente din anumite þãri, ele nu sunt scalabile la 
nivel mai larg, regional sau chiar global deoarece sunt de 
multe ori soluþii proprietar ºi nu se bazeazã pe standarde.

În general, pentru fabricanþii de produse farma-
ceutice, soluþiile de SMS reprezintã una din cele cateva 
tehnologii posibile care pot consolida probabilitatea ca 
numai produsele originale vor ajunge la pacienþi. Si, 
având în vedere cadrul tehnologic în LMICs  de multe ori 
mai puþin matur, utilizarea de soluþii MAS a fost privitã în 
unele din aceste þãri, doar ca un prim pas în asigurarea 
pacienþilor / consumatorilor cu mijloacele de verificare a 
medicamentele primite.

Prin urmare, nu ar fi recomandat ca autoritãþile de 
reglementare sau guvernele sã oblige la utilizarea 
tehnologiei SMS pentru verificarea produselor fãrã un 
cadru de reglementare strict, care sã asigure cã, în cazuri 
determinate, o astfel de soluþie poate fi implementatã 
pentru a preveni falsificarea produsului.

În plus, la nivel practic, producãtorii rãmân din punct 
de vedere tehnic cu o provocare prin  aplicarea acestor 
coduri pe diferitele tipuri de ambalaje primare sau 
secundare iar o calitate ne-corespunzãtoare a imprimarii 
numãrului aplicat pe ambalaj poate sã nu asigure ca un 
consumator  trimite numãrul corect prin serviciul SMS.

 Spre deosebire de folosirea unei aplicaþii de telefon 
inteligent pentru a scana un cod de bare, soluþiile SMS 
poarta riscul introducerii eronate a datelor, chiar dacã 
numerele sunt lizibile, ducând la trimiterea unui numãr 
invalid care nu primeºte nici un rãspuns prin SMS sau 
primeste unul eronat.

Responsabilitatea pentru confirmarea dacã un produs 
este autentic sau nu, nu ar trebui sã fie exclusivã a 
pacientului ºi sã nu se bazeze în întregime pe verificarea 

Soluþiile proprietar, definite de furnizorii de soluþii, pot 
împiedica circulaþia transfrontalierã a produselor si 
informaþiilor.

Soluþiile proprietar, definite de furnizorii de soluþii, pot 
împiedica circulaþia transfrontalierã a produselor si 
informaþiilor.

Urmãtorul exemplu identificã Critical Tracking 

Events ºi Key Data Elements într-o serie de tranzacþii 

din punctul de vedere al unei companii proce-

satoare.

Compania ABC este un producãtor de brânzã 

care produce diverse brânzeturi în calupuri de 640 

pounds. Calupurile de branzã sunt vândute lui Pilot 

Processing unde sunt împãrþite în bucãþi mai mici ºi 

vândute diverºilor Retaileri sau engrosisti. 

Pilot Processing primeºte o livrare (De ce) de 50 

cutii cu GTIN 30814141234566, Nr. Lot 08312012 

(Ce) de la Compania ABC prin poarta cu numãrul 5 

of their Anytown, WI, secþia de producþie identificatã 

cu GLN 0614141000107 (Unde) pe 29 Februarie 

2012 la 1:00 PM (Când).

În ziua urmãtoare, (Cand) Pilot Processing mutã 

acelasi produs, GTIN 30814141234566, Nr. Lot 

08312012 Cantitate 50 cutii (Ce) într-o locaþie de 

carantinã GLN 0614141000114 (Unde) din cadrul 

depozitului sau ºi trimite mostre pentru verificarea 

calitãþii (De ce).

Pe 10 Martie (Când) este mutatã în zona de 

procesare  GLN 0614141000128 (Unde) pentru a fi 

împãrþite în bucãþi de brânzã mai mici (De ce) cu 

GTIN 50614141345675 Nr. Lot SC20120910, cantitate 

25 cutii (Ce).

În ziua urmãtoare (Când), în zona de procesare 

(Unde), 15 dintre cutiile procesate sunt reambalate 

(De ce) în coºuri împreunã cu sticle de vin GTIN 

30614141673897, Nr. Lot WB20120911 (Ce).

Pe 25 Martie (Când), 12 dintre coºurile cu vin 

GTIN 30614141673897 Nr. Lot WB20120911(Ce) sunt 

mutate în zona de asteptare, GLN 0614141000135 

(Unde) ºi expediate retailerului XYZ (De ce).

În aceeaºi zi (Cand), 2 cutii cu calupuri de brânzã 

GTIN 50614141345675 Batch / Lot No. SC20120910 

(Ce), sunt returnate în zona de carantinã GLN 

0614141000114 (Unde), pentru a fi distruse (De Ce) 

datoritã defectelor apãrute la procesare.
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În ziua urmãtoare (Când), în zona de procesare 
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30614141673897, Nr. Lot WB20120911 (Ce).

Pe 25 Martie (Când), 12 dintre co urile cu vin 

GTIN 30614141673897 Nr. Lot WB20120911(Ce) sunt 

mutate n zona de asteptare, GLN 0614141000135 

(Unde) i expediate retailerului XYZ (De ce).

În aceea i zi (Cand), 2 cutii cu calupuri de br nz  

GTIN 50614141345675 Batch / Lot No. SC20120910 

(Ce), sunt returnate n zona de carantin  GLN 

0614141000114 (Unde), pentru a fi distruse (De Ce) 

datoritã defectelor apãrute la procesare.
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RETAILER XYZ
CENTRU DISTRIBUTIE

RETAILER XYZ
CENTRU DISTRIBUTIE

ABC COMPANIE 
PRODUCATOARE
ABC COMPANIE 

PRODUCATOARE

PROCESATORPROCESATOR RECEPTIE
GTIN 30814141234566
Numar lot  8/31/2012
Cantitate 50 cutii
Data 2/29/12
Ora 1:00 PM
GLN 0614141000107

RECEPTIE
GTIN 30814141234566
Numar lot  8/31/2012
Cantitate 50 cutii
Data 2/29/12
Ora 1:00 PM
GLN 0614141000107

VERIFICAREA CALITATII
GTIN 30814141234566
NUMAR LOT  8/31/2012
CANTITATE 50 CUTII
DATA 3/1/12
ORA 8:30 AM
GLN 0614141000114

VERIFICAREA CALITATII
GTIN 30814141234566
NUMAR LOT  8/31/2012
CANTITATE 50 CUTII
DATA 3/1/12
ORA 8:30 AM
GLN 0614141000114

TRANSFORMARE PRODUS 
GTIN 50614141345675
NUMAR LOT SC20120910
CANTITATE 25 CUTII
DATA 3/10/12
ORA 10:00
GLN 0614141000128

TRANSFORMARE PRODUS 
GTIN 50614141345675
NUMAR LOT SC20120910
CANTITATE 25 CUTII
DATA 3/10/12
ORA 10:00
GLN 0614141000128

REAMBALARE
GTIN 3614141673897
NR. LOT WB20120911
CANTITATE 15 CUTII
DATA 3/11/12
ORA 2:00 PM
GLN 0614141000128

REAMBALARE
GTIN 3614141673897
NR. LOT WB20120911
CANTITATE 15 CUTII
DATA 3/11/12
ORA 2:00 PM
GLN 0614141000128

EXPEDITIE
GTIN 30614141673897
NR. LOT WB20120911
CANTITATE 12 CUTII
DATA 3/25/12
ORA 11:30
GLN 0614141000135

EXPEDITIE
GTIN 30614141673897
NR. LOT WB20120911
CANTITATE 12 CUTII
DATA 3/25/12
ORA 11:30
GLN 0614141000135

ELIMINARE
GTIN 50614141345675
NR. LOT SC20120910
CANTITATE 2 CUTII DATA 3/25/12
ORA 3:00
GLN 0614141000114

ELIMINARE
GTIN 50614141345675
NR. LOT SC20120910
CANTITATE 2 CUTII DATA 3/25/12
ORA 3:00
GLN 0614141000114



unui numãr. Responsabilitatea pentru asigurarea 
integritatii produsului ºi lanþului de aprovizionare revine 
tuturor pãrþilor interesate din lanþul de aprovizionare. 

Uniunea Europeanã (EU) defineºte 'Produsul 
medicinal falsificat' drept  "Orice produs medicinal cu o 
falsa reprezentare a: 

(a) identitãþii sale, incluzând ambalajul ºi etichetarea, 
numele sau compoziþia cu privire la oricare dintre 
ingrediente; 

(b) sursei sale, incluzând producãtorul, þara de 
fabricaþie, þara de origine sau deþinãtorul 
autorizaþiei de desfacere

(c) istoricului sãu, incluzând înregistrãri si documente 
legat de canalele de distribuþie folosite. 

Aceastã definiþie nu include defecte de calitate 
neintenþionate si nu aduce atingere încãlcãrii drepturilor 
de proprietate intelectualã.

În acest scop, în 2010, FDA SUA (Food and Drug 
Administration) a lansat un "Ghid pentru industrie", 
destinat sã ofere un cadru comun si cuprinzãtor cu 
privire la dezvoltarea identificatorilor numerici standar-
dizaþi la nivel de ambalare (SNIs) pentru medicamentele 
cu prescriere. În acest ghid, FDA s-a referit în mod explicit 
la standarde GS1, utilizarea Numerelor Globale pentru 
Articolele Comerciale (GTIN) pentru identificarea 
produsului, ca o mãsurã de asigurare a lanþului de 
aprovizionare de medicamente ºi pentru a garanta 
interoperabilitatea internaþionalã. Având în vedere 
marea varietate de ambalaje, FDA lasã deschise opþiunile 
pentru codificarea SNIs în purtãtori de date cu formate 
care pot fi citite automat, dar propune utilizarea 
codurilor de bare 2D ºi identificarea în radio-frecvenþã 
(RFID).

Produsul medicinal. 
Reglementãri de indentificare în UE
Produsul medicinal. 

UEReglementãri de indentificare în 

Mai recent, a fost adoptatã Directiva Uniunii 
Europene privind medicamentele falsificate. Pentru a 
lupta împotriva medicamentelor falsificate, autoritatea 
de reglementare europeanã solicitã caracteristici de 
siguranþã, care sunt definite în continuare ca un 
identificator unic ºi soluþii anti manipulare a ambalajelor 
de medicamente. Comisia Europeanã lucreazã în prezent 
la elaborarea normelor de punerea în aplicare a 
prezentei directive si are în vedere utilizarea codurilor de 
bare liniare, a codurilor de bare 2D si a tag-urilor RFID ca 
posibile suporturi de date.

Cerinþele pentru un sistem de protecþie sunt eficiente 
doar în cazul în care acestea sunt parte a unui sistem mai 
larg care ajutã la identificarea produselor falsificate. 
Proprietarii de brand, Organizaþia Mondialã a Vãmilor, 
GS1, etc. au experienþa internaþionalã în diferite tehno-
logii de protecþie ºi sunt dispuºi sã sprijine dezvoltarea 
de noi cerinþe pentru a le îmbunãtãþi eficienþa. 

Existã o anumitã variabilitate în regulamentele în 
curs de dezvoltare cu privire la identificarea serializata, la 
purtãtorii de date liniari ºi 2D ºi la registrele de date, dar 
în cele din urmã scopul este de a asigura siguranþa 
pacienþilor, creºterea eficienþei lanþului de aprovizionare 
pentru produse medicale, protejarea brandurilor, 
stabilirea completã a trasabilitãþii pe întreg lanþul a 
acestor produse, de la produse finite pânã la pacient. 

O temã comunã ºi recurentã în aceste regulamente 
este cã sistemele ºi procesele conforme sã se bazeze pe 
standarde globale, mai ales pe sistemul GS1 de 
standarde. Aceastã abordare este susþinutã de un 
document recent elaborat de de McKinsey & Company: 
"Forta în Unitate: Promisiunea standardelor globale în 
sãnãtate." 

Raportul McKinsey conchide "... Studiul nostru, 
sugereazã cã aceste beneficii ar fi puse în pericol în cazul 
în care industria continuã sã încerce sã gestioneze 
complexitatea mai multor standarde, in loc de a se alinia 
in jurul unuia. Liderii din domeniul medical global au o 
fereastrã a oportunitãþilor acum pentru a lucra împreunã 
in sensul alinierii în jurul unui set unic de standarde 
globale ºi de a colabora pentru adoptarea practicilor 
activate de aceste standarde ... "Cu toate acestea, în 
prezent continuã sã existe divergenþe. In acest context 
soluþiile emergente MAS sunt proprietatea furnizorului 
de soluþii; pe mãsura creºterii numãrului de soluþii pro-
prietar, cresc complexitatea ºi costurile pentru fabricanþii 
de produse farmaceutice, dacã sunt nevoiþi sã adopte 
soluþii diferite pentru diferite pieþe.

Standardele globaleStandardele globale

Datoritã reglementãrilor, cum ar fi cele din Turcia, 
Coreea, Franþa, Japonia, SUA ºi Europa, producãtorii 
adoptã ºi implementeazã la nivel global standardele 
GS1, în special GTIN, ca identificator al produsului. Iar 
nevoia de a culege date mai multe date despre produs 
(de exemplu, data de expirare, numãrul lotului, numãrul 
de serie), conduce la adoptarea unui cod de bare 2D, mai 
cuprinzãtor.  

GS1 Data Matrix prezinta acest avantaj si necesitã mai 
puþin spaþiu pe etichetã faþã de codul de bare liniar 
obiºnuit. Deºi ar putea exista costuri semnificative 
asociate cu implementarea codurilor 2D, cu siguranþã 
aceste cheltuieli vor fi mai mici decât în cazul folosirii 
soluþii proprietar în dorinþa de a satisface actualele 
reglementãri.

Identificarea unicã a medicamentelor este un 
obiectiv-cheie al reglementãrilor din întreaga 
lume. Tot mai mult, autoritãþile de reglementare solicitã 
utilizarea unor identificatori unici pentru a fi 
codificate în formate cu citire automatã (numite, de 
asemenea suporturi de date). Autoritãþile de regle-
mentare insistã pe recomandarea sau impunerea GS1 
DataMatrix ca purtãtor de date. De exemplu, GS1 Data 
Matrix a fost utilizat pe scarã largã pe ambalajul 
secundar în proiectele pilot de trasabilitate a 
medicamentelor în Austria, Brazilia, Columbia, Serbia, 
Elveþia ºi Statele Unite ale Americii (SUA), ºi pe ambalajul 
primar în Belgia. Utilizarea sa pe produsele farmaceutice 
este deja specificatã de autoritãþile de reglementare în 
Argentina, Franþa, India, Iordania, Coreea, Arabia Sauditã, 
Turcia, Ucraina ºi Statele Unite, si de asemenea, pentru 
vaccinuri în Canada.

În timp ce organismele de reglementare conduc la 
implementarea GS1 DataMatrix în lupta împotriva 
contrafacerilor ºi pentru un mai bun control al lanþului 
de aprovizionare, codul QR se gãseste în primul rând pe 

GS1 DataMatrix - o optiune preferatã.
Reglementãri
GS1 DataMatrix - o optiune preferatã.
Reglementãri

ambalaje ca link cãtre informaþii de marketing despre 
produs. Aplicarea a douã sau mai multe simboluri de 
coduri de bare pe acelaºi ambalaj sau etichetã nu este 
recomandatã de GS1 Healthcare, întrucat poate duce la 
confuzii potenþial periculoase pentru utilizator. De 
asemenea, aceasta poate duce la probleme de scanare ºi 
citire în farmacie sau spital. GS1 Healthcare Provider 
Advisory Council  (HPAC) a întocmit un document în care 
evidenþiaza problemele pe care le ridicã procesul de 
implementare în spitale.

În plus, folosind mai multe simboluri se foloseste mult 
spaþiu din ambalaj sau etichetã, ceea ce duce la 
probleme de calitate sau alte ineficienþe practice de 
producþie. Când trebuie imprimat pe o linie de ambalare 
codul de bare ºi diferite informaþii, în mai multe locuri pe 
un articol, pot fi instalate ºi întreþinute douã sau mai 
multe sisteme de imprimare ºi de verificare. Acest lucru 
duce la mai mult echipament, mai multe costuri ºi un risc 
mai mare de erori.

Deºi introducerea informaþiilor dinamice în simbo-
lurile de coduri de bare este relativ nouã  în  
aplicaþii din domeniul sãnãtãþii, Data Matrix a fost 
dezvoltat ºi se utilizeazã în aplicaþii industrie la nivel 
global înaintea codului QR. GS1 DataMatrix are deja o 
bazã instalatã ºi know how pentru utilizare pe aceste 
tipuri de aplicaþii de ambalare. GS1 DataMatrix este 
utilizat pe scarã largã în sectorul sãnãtãþii, pe baza 
experienþei practicilor "industriale" din alte sectoare.

Cu toate acestea, consumatorii nu sunt informaþi cu 
privire la beneficiile acestui cod de bare bidimensional 
(2D) ºi de multe ori nu il pot distinge de codul QR. 
Crearea ºi scanarea GS1 DataMatrix au fost îmbunãtãþite 
ºi optimizate pentru a rãspunde mai bine nevoilor 
lanþului de aprovizionare ºi pentru a permite consu-
matorilor sã îl scaneze cu uºurinþã cu un telefon 
inteligent. În acest context, este important sã se 
recunoascã toate activitãþile întreprinse în ultimii ani de 
cãtre industrie pentru a menþine DataMatrix ºi pentru a-i 
îmbunãtãþi calitatea imprimãrii, având în vedere 
cã toate aceste eforturi pot rãspunde ºi la cerinþele B2C. 
Dacã industria s-ar orienta spre QR cod în loc de 
DataMatrix, toate realizãrile anterioare s-ar pierde ºi s-ar 
aduce o valoare mai micã întrucât codul QR nu aduce 
beneficii suplimentare.

În compararea purtãtorilor de date ISO/IEC Data 
Matrix (cunoscut în sistemul GS1 ca GS1 DataMatrix) ºi 
codul ISO/IEC QR (cunoscut în sistemul GS1 ca GS1 QR 

DataMatrix si QR Code: 
capabilitãti tehnice asemãnãtoare
DataMatrix si QR Code: 
capabilitãti tehnice asemãnãtoare
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Code) din punct de vedere tehnic (de exemplu, 
cantitatea de date care urmeazã sã fie codificate, 
prevenirea ºi detectarea erorilor), nu existã nici un 
avantaj practic semnificativ în a se utiliza unul sau 
celãlalt. Ambele suporturi de date sunt simboluri de 
coduri de bare 2D, care pot codifica cantitãþi mari de date 
în spaþii mici ºi utilizeazã "eroare detectare" ºi 
"corectarea erorilor". Singurul beneficiu potenþial în 
utilizarea Codului QR in fata  Data Matrix este o eficienþã 
mai mare la codarea caracterelor kanji (Japonia). Cu 
toate acestea, dat fiind faptul cã în prezent, limbajul de 
afaceri internaþional este limba englezã, relevanþa 
acestui avantaj tehnic este minimã.

De-a lungul ultimilor ani, a existat o creºtere 
semnificativã a aplicaþiilor care se descarcã gratuit 
(denumite în continuare "apps") pe telefoanele inteli-
gente ºi dispozitive de comunicaþii mobile. Aceste 
aplicaþii permit consumatorului sã acceseze de la 
distanþã informaþii despre un anumit articol. Atât GS1 
DataMatrix cât ºi GS1 QR Code pot facilita conectarea la 
informaþiile despre produs folosind astfel de aplicaþii. 
Anterior, aplicaþiile B2C s-au limitat la scanarea codurilor 
QR. In zilele noastre, sunt dezvoltate noi aplicaþii, care pot 
scana de asemenea, Data Matrix, oferind o mai mare 
flexibilitate de utilizare.

În viitor, prin dezvoltarea colaborarii GS1 cu Open 
Mobile Alliance (OMA), aplicaþiile vor putea accesa 
informaþii despre produs prin intermediul GTIN), un URL 
de încredere prin simbologiile de coduri de bare  
generice, ºi codul de bare 2D (de exemplu, GS1 
DataMatrix, GS1 QR Code). Acest lucru va permite 
obþinerea unor informaþii suplimentare  prin intermediul 
Identificatorilor de Aplicatie GS1 (AIs) asociaþi cu GTIN ºi 
codificaþi în suportul de date. De exemplu, în timpul 
scanãrii unui GS1 Data Matrix de pe ambalajul unui 
produs farmaceutic, utilizatorul va fi capabil sã identifice 
GTIN al unitãþii comerciale ºi orice AI relevante, cum ar fi 
data de expirare, numãrul lotului ºi / sau de serie. Ar 
putea oferi acces la informaþii electronice despre produs, 
ar putea fi folosit la reteta, sau poate chiar la un video 
online de instruire.

GS1 lucreazã pentru a permite citirea ambelor 
coduri GS1 DataMatrix ºi GS1 QR cu ajutorul  
telefoanele inteligente 
GS1 a dezvoltat o aplicaþie demo de asistenþã 
medicalã pentru a demonstra capacitãþile B2C 
ale GS1 DataMatrix

Activitãti GS1 Healthcare legate de 
GS1 DataMatrix si Apps 
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GS1 Healthcare recomandã dezvoltarea unui concept 
holistic publicat cu privire la tehnologia SMS, care 
abordeazã aspectele legate de medicamentele 
falsificate. Acest lucru ar trebui sã implice pãrþile 
interesate din industrie din toate sectoarele medicale ºi 
sã ia în considerare capacitãþile tehnice ºi infrastructura 
într-o anumitã piaþã. 

Un exemplu, ar putea fi utilizarea pe scarã largã a 
telefoanelor mobile într-o anumitã regiune, dar nu 
"telefoane inteligente", ºi poate exista o prevalenþã 
ridicatã a medicamentelor falsificate. Implementarea 
unui "punct de distribuire", a unui model de 
autentificare sau a unui sistem de urmãrire ºi trasare, 
inclusiv de verificare de cãtre consumator, nu poate fi o 
soluþie realizabilã în aceste pieþe. Sunt necesare 
alternative eficiente ºi practice pentru a spori siguranta 
pacienþilor.

GS1 Healthcare, recomandã autoritãþilor de 
reglementare sã se abþinã de la mandatarea în mod 
special a soluþiilor proprietar în domeniile lor ºi sã se 
studieze eficacitatea ºi punctele forte ºi punctele slabe 
relevante ale acestor soluþii. In plus, GS1 Healthcare 
încurajeazã autoritãþile de reglementare pentru a sprijini 
standardele globale ca un instrument de combatere a 
produselor falsificare.

Standarde globale pentru identificare automatã  
ofera oportunitatea de a conferi siguranþã, eficienþã ºi 
acurateþe lanþului de aprovizionare medical. Autoritãþile 
de reglementare din domeniul medical ºi partenerii 
comerciali ºi-au dat seama cã un sistem global ºi 
standardizat de identificare de la producãtor pânã la 
tratamentul pacientului este imperativ sã respecte 
cerinþele de trasabilitate impuse produselor din întreaga 
lume.

Vizibilitate creatã cu GS1 DataMatrix 
în domeniul sãnãtãtii
Vizibilitate creatã cu GS1 DataMatrix 
în domeniul sãnãtãtii

Sistemul GS1, global aprobat de întreaga comunitate 
de asistenþã medicalã, este cel mai utilizat  sistem de 
identificare de nivel mondial, cu mai mult de 5 miliarde 
de tranzacþii pe zi. Construit pe fundaþia cheilor de 
identificare (de exemplu GTIN) ºi atribute (cum ar fi un 
numãrul de lot, data de expirare, numãr serial unic,etc), 
este ideal pentru a satisface nevoile industriei medicale.

Identificarea ºi marcarea  produselor farmaceutice ºi 
dispozitivelor medicale poate avea nevoi foarte specifice: 

Codificarea unei cantitãþi mari de date variabile 
sau dinamice (numãr lot , data expirãrii, numãrul 
de serie, etc), la mari viteze de producþie
Marcare directã pe piesã (de exemplu, marcajul de 
pe instrumente chirurgicale, etc)
Cerinþe global legale ºi de reglementare care ar 
putea dicta amplasarea ºi datele codificate într-
un simbol de cod de bare, precum ºi de specificul 
suportului de date ce trebuie utilizat
Cerinþe de trasabilitate, atât pentru produse 
farmaceutice cât ºi pentru dispozitive medicale 
Unora dintre aceste cerinþe s-a rãspuns prin 
utilizarea codurilor de bare liniare "tradiþionale" 
cum ar fi GS1-128 sau GS1 DataBar. Pentru 
aplicaþii în care cerinþele nu sunt îndeplinite, GS1 
Healthcare a adoptat utilizarea GS1 DataMatrix ca 
soluþie GS1 de transportatorului date.

Industria de asistenþã medicalã se confruntã cu 
importante provocãri, cum ar fi contrafacerea, reche-
marea produselor, medicamente eronate sau lipsa, 
costurile cu stocurile ºi ineficienþa lanþului de apro-
vizionare. Unele þãri ca Franþa au deja un regulament 
pentru a îmbunãtãþi siguranþa pacientului printr-o 
trasabilitate mai bunã.

Directiva UE privind medicamentele falsificate 
constituie un pas important în protejarea pacienþilor de 
acest pericol. Ca urmare, actorii lanþului de aprovizionare 
european de produse farmaceutice, printre care EFPIA 
(European Federation of Pharmaceutical Industry  
Associations) sprijiniþi de GIRP  (Pharmaceutical full-line 
wholesalers  in Europe), PGEU (Pharmaceutical  Group of 
the European Union) ºi EAEPC (European Association of  
Euro-Pharmaceutical Companies),  dezvoltã sisteme care 
sã permitã verificarea pachetelor cu medicamente in 
punctul de distribuire. Soluþia EFPIA este codificare pânã 
la punctul de distribuire ºi permite serializarea 
produselor. Farmacistilor le revine sarcina de a verifica un 
unic cod de identificare pe fiecare ambalaj în parte, 
atunci când este livrat pacientului. Aceste coduri sunt 
generate ºi aplicate de cãtre producãtori folosind un 
simplu cod de bare 2D matricial, care conþine GTIN 
(Global Trade Item Number), un numãr de serie unic ºi 

n

n

n

n

alte atribute suplimentare. Scanarea va dezvãlui orice 
duplicare de date pe ambalaje ºi va alerta imediat 
farmacistul la identificarea unui produs contrafãcut.
Acest sistem va identifica produsele cu Standardele GS1 
utilizând suportul de date 2D, GS1 DataMatrix.

Cosiliul European ºi EDQM  (European Directorate for 
the Quality  of Medicines and HealthCare) au adoptat de 
asemenea o strategie multinivel anticontrafacere. Parte a 
acestei strategii este sistemul eTACT care se sprijinã pe 
serviciul EDQM de trasabilitate a ambalajelor individuale 
de medicamente utilizând serializarea în masã. Pentru 
realizarea interoperabilitatii, eTACT va folosi principalele 
standarde GS1 ºi anume GTIN (Global Trade Item  
Number) pentru numerotarea produselor si EPCIS 
(Electronic Product Code  Information System) pentru 
interfaþarea sistemelor. Proiectul eTACT are în vedere 
amplasarea unui Unique Medicine Identifier (UMI), 
conþinand GTIN plus atribute suplimentare pe ambalajul 
secundar al produselor medicamentoase sub forma unui 
cod de bare 2D DataMatrix.

Simbolul de cod de bare GS1 DataMatrix este un cod 
de bare bidimensional matricial constând în celule sau 
module albe ºi negre care sunt dispuse într-o matrice 
pãtratã sau dreptunghiularã. GS1 DataMatrix este 
preferat altor simbologii de coduri de bare 2D matriciale 
deoarece satisface cerinþele industriei farmaceutice si a 
dispozitivelor medicale astfel:

Permite codificarea si marcarea unei cantitãþi mai 
mari de date într-un spaþiu mai mic
Face posibilã marcarea directã pe articolul 
comercial care nu poate fi prevãzut practic cu o 
etichetã (instrumente chirurgicale mici)
Permite printarea informaþiilor variabile într-un 
purtãtor de date, la vitezã de producþie mare

 Asigurã, datoritã unui algoritm sofisticat, detectarea 
erorilor ºi corectarea capabilitãþilor pentru a îmbunãtãþi 
citirea simbolului de cod de bare în ciuda unui ambalaj 
neregulat sau a unei etichete deteriorate

Datoritã dimensiunilor sale mici si a capacitãþii mari 
de informaþii, GS1 DataMatrix  este utilizat în mai multe 
sectoare industriale precum cel al produselor electronice, 
pieselor de schimb, dar cel mai potrivit este în cel 
medical. Pentru a citi un simbol de cod de bare GS1 
DataMatrix este necesarã o camerã care sã scaneze codul 
de bare. 

GS1 Healthcare militeazã pentru amplasarea pe 
ambalajul produsului a GS1 DataMatrix ce va conþine nu 
numai GTIN, numãr de lot, datã de expirare, numãr serial, 
dar va oferi ºi posibilitatea înmagazinãrii link-ului URL 
cãtre un website care ar conþine informaþii suplimentare 
în format electronic.

n

n
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Laboratoarele Auto-IDLaboratoarele Auto-ID
Laboratoarele Auto - ID sunt o reþea de sapte 

laboratoare de cercetare academice ale unor universitãþi 

de top dinlume sub coordonarea GS1/EPCglobal Board 

of Governors: MIT - USA; University of Cambridge - UK; 

University of St. Gallen / ETH Zurich - Switzerland, Fudan 

University - China; Keio University - Japan; KAIST - Korea; 

University of Adelaide - Australia.  

Laboratoarele identificã ºi evalueazã continuu 

potenþialele ameninþãri de naturã comercialã sau 

tehnologicã care ar putea marginaliza standardele ºi 

procedurile GS1, contribuind astfel la anticiparea 

viitorului pentru GS1. Rezultatele sunt prinse ºi revizuite 

folosind un instrument numit Tech Watch Radar.Acest 

instrument va ajuta la conturarea 

strategiei GS1, furnizând analize ºi 

recomandãri dinspre Auto ID Labs 

cu privire la tehnologiile actuale ºi 

emergente.

Tech Watch Radar prezintã în 

ordine cronologicã de la stânga la 

dreapta, modul în care un element 

ar putea afecta operaþiunile GS1. 

Ameninþãrile sunt prezentate prin 

douã dimensiuni - tehnologii dis-

ruptive emergente ºi noi para-

digme de afaceri. Fiecare element 

este reprezentat ca un punct cu o 

culoare albastrã, dacã acesta este în 

principal o amenintare tehnologicã 

sau cu un punct purpuriu dacã este 

o ameninþare determinatã de 

business. Linia de centru reprezintã 

un element care este determinat 

atât de afaceri cât ºi de aspecte ale 

tehnologiei. Un cerc de culoare rosie în jurul unui punct 

înseamnã cã existã deja o strategie detaliatã de 

atenuare, în timp ce un cerc de culoare rosie, cu o linie 

punctatã indica faptul cã acest produs este în prezent în 

studiu.

Laboratoarele ºi GS1 CTO (CHIEF TECHNOLOGY 

OFFICE) evolueazã în prezent spre un sistem cât mai 

deschis. Aceasta înseamnã cã orice organizaþie naþionalã 

GS1, orice reprezentant al Auto ID Labs sau membru 

GSMP va fi în mãsurã sã punã întrebãri în cadrul 

forumurilor de discuþii. Pentru toate elementele adãu-

gate, va fi efectuat un studiu de impact standardizat 

pentru a determina urmãtoarele dimensiuni: 

n

n

n

 Oportunitãti Cheie în Strategia 

de Cercetare

Aria de cercetare 

Când va avea impact asupra operaþiunilor GS1? 

Evaluat ca interval de timp de 2 ani (mic), 2-5 ani 

(mediu), > 5 ani (viitor îndepãrtat)

Impactul este determinat de tehnologie sau de 

afaceri? Mãsurat la o scarã de nivel scãzut, mediu, 

mare 

Actiuni derivate/implicaþii pentru temele de 

cercetare (de exemplu, politica, strategie, 

arhitectura, standardele) Tech Watch Radar este 

actualizat lunar în comun de catre Auto-ID Labs si 

GS1. Scopul este de a alinia ºi de a stabili 

prioritãþile, precum ºi adãugarea ºi eliminarea 

elementelor din Tech Watch Radar, astfel încât sã 

fie prezente doar 20 de articole.

Strategia de cercetare este una dintre contra-

mãsurile cheie ale GS1 pentru a putea rãmâne în frunte 

ºi pentru a fi pregãtit pentru viitor. Strategia de cercetare 

va ajuta confirmarea în viitor a organizaþiei GS1 

conturând viitorul prin noi inovaþii. 

Cuprinde cele mai mari zece proiecte de cercetare 

emblematice pentru modelarea viitorului GS1, cu accent 

 Oportunitãti Cheie în Strategia 

de Cercetare

Aria de cercetare 

pe obiectivele pe termen mediu ºi lung aliniate cu GS1 

CTO (Chief Technology Office).

Conform metodologiei Tech Watch Radar, fiecare 

proiect este clasificat concordant cu asteptãrile 

impactului sau asupra operaþiunilor GS1. Elementele 

specifice acestei metodologii sunt: 

timpul de impact asupra afacerilor GS1 estimat ca: 

termen scurt, termen mediu, termen lung 

dimensiunea afacerii (puncte roºii): impactul 

estimat pentru creºterea valorii ºi modelului de 

afaceri ale GS1 

dimensiunea tehnologicã (puncte albastre): 

impactul estimat în ceea ce priveste cresterea 

valorii tehnologiei ºi standardelor GS1

linia de Centru: în cazul în care proiectul de 

cercetare este estimat sã sporeasca atât valoarea 

tehnologiei cât ºi a afacerii

În plus faþã de o abordare riguroasã din punct de 

vedere stiinþific a publicaþiilor academice, Auto-ID Labs se 

concentreazã în special pe a crea direct valoare pentru 

GS1. 

se 

materializeazã într-o activitate bazatã pe fapte ºi pe 

cercetare, abordare care implicã imaginarea, demon-

strarea ºi experimentarea tehnologiilor ºi aplicaþiilor GS1 

în viitor. Rezultate cum ar fi demo-uri, publicaþii, validare 

a modelelor de afaceri, arhitectura blue prints, precum ºi 

noi hardware ºi software sunt 

partajate ºi discutate cu GS1 în 

mod regulat.

In afara de cele douã activitãþi 

de bazã ale laboratoarelor, de 

anticipare ºi modelare a viitorului, 

se desfãºoarã o serie de activitãþi 

de 

prin 

diferite modalitãti. Laboratoarele 

sunt prezente la conferinþe ºi 

sesiuni strategice-cheie, cum ar fi 

Forumul Global GS1 cu o demon-

straþie; participarea activã la 

Evenimente legate de Stan-

dardizare ºi in grupe de lucru; 

publicarea  regulata a Auto-ID Lab 

White Paper privind cele mai 

recente rezultate ale cercetãrii. 

Laboratoarele au deschis calea 

º i  a u  a j u t a t  l a  i nv e n t a re a  

n

n

n

n

Continuã revizuire ºi interactiune cu GS1 

diseminare continuã a rezul-

tatelor cercetãrii în cadrul GS1 

Continuã revizuire ºi interactiune cu GS1 

diseminare continuã a rezul-

tatelor cercetãrii în cadrul GS1 
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Comert mobilComert mobil e-Cupoanee-Cupoane
Etichetare ptr.
vanzare online
Etichetare ptr.
vanzare online Anti-contrafaceriAnti-contrafaceri

Etichetare ptr.
vanzare online
multiprodus

Etichetare ptr.
vanzare online
multiprodus Simbologii

concurente
Simbologii
concurente

AfaceriAfaceri

TehnicTehnic

10 ani
10 ani

5 ani
5 ani

2 ani
2 ani

S m ol i ri
i b og i p vate

S m ol i ri
i b og i p vate

Nu uitati:
1. Implementare
    echipamente hard
2. Soft
3. Lichide, metale

Nu uitati:
1. Implementare
    echipamente hard
2. Soft
3. Lichide, metale

Sincronizare dateSincronizare date

NFCNFC Pune-ti telefonul
la treabã
Pune-ti telefonul
la treabã

Recunoastere
opticã a caracterelor
Recunoastere
opticã a caracterelor

Recunoastere imagineRecunoastere imagine

Internetul obiectelor complet dezvoltatInternetul obiectelor complet dezvoltat

AfaceriAfaceri

TehnicTehnic

WP10 - Promotii
în magazin
WP10 - Promotii
în magazin

WP6 - Vizibilitate
în cutii
WP6 - Vizibilitate
în cutii

WP8 - Profil digital
produs
WP8 - Profil digital
produs

WP9 - Conturi
digitale
WP9 - Conturi
digitale

10 ani
10 ani

5 ani
5 ani

2 ani
2 ani

WP1 - Detectare
cu antene
WP1 - Detectare
cu antene WP4 - SecuritateWP4 - Securitate

WP2 - Meta-
materiale
WP2 - Meta-
materiale

WP7 - Arhitectura
digitalã
WP7 - Arhitectura
digitalã

WP3 - Calcule EPCWP3 - Calcule EPC

WP5 - Extindere 
domeniu standarde
WP5 - Extindere 
domeniu standarde



termenului Internetul Obiectelor (IOT) încã de la început, 

concentrându-se acum pe re-configurarea IOT ºi luarea 

urmãtoarelor mãsuri pentru a spori vizibilitatea în 

cercetare: 

Evenimente / conferinþe co-gãzduite 

Vizarea unui public mai larg, mediul academic, 

precum ºi din diverse industrii 

Diverse articole ºi interviuri în presã si TV 

O coloanã periodicã "Inside the Labs", în Jurnalul 

RFID - portalul de stiri principal pentru 

industria implicatã în RFID ºi alte tehnologii de 

identificare a obiectelor 

Proiecte de cãrþi 

Conferinþe IOT (Internet Of Things)

Arhitectura GS1 este constituitã dintr-un set de 

standarde, interfeþe, definiþii, instrumente ºi servicii care 

permit, la un nivel global, interoperabilitate pentru 

identificarea, captarea, ºi schimbul de informaþii legate 

de produs în companii ºi sectoare industriale. Este o 

platformã bogatã ºi puternicã, care stimuleazã eficienþa 

ºi asigurã un ecosistem ce cupinde soluþii ºi furnizori de 

servicii. Cu toate acestea, arhitectura de astãzi este foarte 

mult axatã pe teme legate de lanþul de aprovizionare ºi 

de date simple. 

Este extrem de important de remarcat cã arhitectura 

evolueazã sub impactul „potenþialilor perturbatori": 

De la studii de caz B2B la B2B2C 

De la offline la online & mobil ("omni channel ") 

De la lanþul de aprovizionare la acþionariatul 

extins al organizaþiilor (pentru marketing si 

servicii de exemplu) 

Cu baze de date distribuite ºi resurse computerizate 

ce fac trecerea la tehnologia de tip „cloud", existã, 

posibilitatea ca arhitectura GS1 sã evolueze ca o 

arhitecturã cloud-based de date interconectate. 

acestui proiect vizeazã pregãtirea 

arhitecturii GS1 pentru provocãrile de generaþie 

urmãtoare: 

Dezvoltarea unui model de arhitecturã tehnicã 

pentru GS1 Digital; 

Extinderea funcþiilor GS1 EPCIS cãtre un sistem 

scalabil Cloud-based capabil sã lege ID-uri, 

n

n

n
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n

n

Proiecte emblematice de cercetare

Proiectul WP1 „GS1 Digital si 

Arhitectura Internet of Things" (IOT)

n

n

n

Obiectivele 

n

n

Proiecte emblematice de cercetare

Proiectul WP1 „GS1 Digital si 

Arhitectura Internet of Things" (IOT)

Obiectivele 

atribute ºi informaþii specifice contextului; 

Realizarea feedback-ului privind "Internet 

Obiectelor"; 

Valorificarea standardelor web pentru identi-

ficatori si a standardelor de date legate de accesul 

la informaþii.

În strânsã colaborare cu biroul CTO ºi mediul 

industrial, laboratoarele Auto-ID au lansat GS1 Digital, o 

noua initiaþivã emblematicã pentru a pregãti arhitectura 

GS1 pentru provocãrile „online si mobile" . Laboratoarele 

au creat o prima white paper "ID-ul de pe web" ºi au 

realizat o conexiune între tehnologiile de date pentru a 

aduce la cunoºtinþa comunitãþii GS1 potenþialele 

beneficii precum ºi bazele tehnice, inclusiv tehnologia 

standardizatã de la World Wide Web Consortium ( W3C ).

Laboratoarele au asistat, de asemenea, echipa de 

conducere a GS1 în a explica viziunea asupra proiectului 

GS1 Digital staff-ului GS1 propriu, precum ºi unor grupuri 

interesate din GS1 SUA, GS1 Marea Britanie si GS1 

Germania.

Datele aferente Global Product Classification (GPC)  

au fost convertite de la format XML în format Linked 

Data RDF, ceea ce faciliteazã interogarea folosind 

instrumente, cum ar fi limbajul de interogare SPARQL . 

Acest lucru permite dezvoltarea unor noi aplicaþii pentru 

a ajuta consumatorii sã gãseascã produse alternative 

pentru o anumitã categorie, þinând cont de contextul 

cerintele de alimentare individuale, alergii, constrângeri 

bugetare, urgenþe, locaþie curentã, etc.

Este în curs de dezvoltare o platformã de lucru pentru 

a arãta ºi examina modul în care se folosesc cheile GS1, 

EPC-urile ºi codul de clasificare a produsului, precum GPC 

cu EPCIS ºi tehnologii web semantice.

În ceea ce priveºte conducerea ºi feedback-ul 

comunitãþii, laboratoarele Auto-ID au gãzduit o 

conferintþ la MIT (Massachusetts Institute of Tech-

nology), reunind cercetãtori de renume ºi reprezentanþi 

ai industriei pentru a discuta aspecte privind problema 

exploziei de date ºi pentru a analiza aplicabilitatea ºi 

scopul soluþiilor bazate pe tehnici de cloud computing. 

De asemenea s-au implicat activ în proiecte finanþate de 

UE, cum ar fi IOT .

n

n

Rezultate

Experimentele iniþiale au luat în considerare cereri de 

scenarii Consumer-to-Business si îmbunãtãþirea 

vizibilitatii on-line a produselor si retailerilor care vând 

acele produse, indiferent dacã bunurile sunt

vândute on-line sau în magazinele de retail tradiþionale.

Rezultate

Experimentele ini iale au luat în considerare cereri de 

scenarii Consumer-to-Business

ionale.

þ

 si îmbunãtãþirea 

vizibilitatii on-line a produselor si retailerilor care vând 

acele produse, indiferent dacã bunurile sunt

vândute on-line sau în magazinele de retail tradiþ

Impact asupra GS1

Proiectul WP2 „Meta-Materials" 

Realizarea arhitecturii este una dintre contribuþiile 

cele mai însemnate ale laboratoarelor, ajutând GS1 a se 

re - inventa din punct de vedere al arhitecturii ºi de a fi 

capabil a se extinde cãtre noi provocãri. Ca rezultat, 

laboratoarele vor oferi nu numai o orientare pentru 

generaþia urmãtoare a planului de arhitecturã, identi-

ficarea studiilor de caz valoroase, validarea rezultatelor 

obþinute în cadrul proiectelor pilot, crearea de 

instrumente de adopþie, dar vor deschide calea pentru 

noi standarde, care sã confere organizaþiei GS1 o poziþie 

puternicã în zona de online ºi mobile.

Când etichetele RFID standard sunt plasate direct pe 

sau în apropierea obiectelor metalice, citirea nu se poate 

realiza din cauza de tuning tag-ului ºi interferenþei 

distructive, nepermiþând tag-urilor sã primeascã puterea 

de care au nevoie pentru a opera ºi degradând calitatea 

semnalelor transmise. Pot fi luate unele mãsuri 

preventive pentru a pãstra un minim de performanþã 

precum modificãri la geometria antenei ºi o crestere a 

dimensiunii totale sau reducerea interferenþei 

distructive prin cresterea distanþei dintre tag ºi suprafata 

conductoare. 

În timp ce soluþii, cum ar fi antene 3D si distanþiere 

dielectrice au fost folosite pentru a îmbunãtãþi 

performanþa pe metal, o nouã tehnologie numitã meta-

materiale are potenþialul de a stimula performanþa tag-

Impact asupra GS1

Proiectul WP2 „Meta-Materials" 

ului prin eliminarea nu numai a interferenþei distructive, 

dar ºi prin introducerea beneficã a unei interferenþe 

constructive în loc. Meta - materialele sunt materiale 

sintetice construite cu proprietãþi electromagnetice 

specifice, proprietãþi de multe ori greu de gãsit în naturã, 

dar posibil a fi fabricate în laborator. În teorie, meta - 

material ideal pentru RFID ar fi de o grosime micã, în 

practicã, meta - materialele disponibile astãzi sunt încã 

de ordinul a câþiva milimetri grosime, care acoperã de 

multe ori suprafeþe mari, ceea ce le face nepractice 

pentru aplicaþii de stoc folosind RFID.

proiectului se canalizeazã  spre 

dezvoltarea meta-materialelor pentru îmbunãtãþirea 

performanþei tag-urilor RFID atasate suprafeþelor 

metalice. Aceasta include: 

Proiectarea ºi optimizarea structurii meta-

materialelor ºi a proprietãþilor lor electrice pentru 

a fi folosite cu  RFID, la grosime de 1 mm.  

Fabricarea ºi testarea prototipurilor de meta-

material 

Analiza potenþialelor metode de fabricare a meta-

materialelor 

Pânã în prezent, acest studiu a evaluat o largã 

varietate de proiecte de structuri de meta-materiale, ºi a 

validat în mod experimental performanþa câtorva 

prototipuri de substrat din meta-material, inclusiv cel de 

5 mm grosime care a îmbunãtãþit performanþa antenei 

dipol. Modelele dezvoltate în studiu au  delimitat mai 

multe dintre materialele cheie ºi factorii structurali care 

asociau performanþa meta-materia-

lelor pentru RFID. Ulterior s-au 

proiectat substrate mai subþiri, care 

sunt esenþiale pentru urmãtorii 

pasi. În plus, au fost dezvoltate 

meta-materiale cu capacitate 

îmbunãtãþitã  de a concentra 

semnalele RFID, sporind astfel 

performanþele tehnologiei RFID.

Extinderea domeniului  de 

aplicare: îmbunãtãþirea perfor-

manþelor tehnologiei Auto-ID va 

ajuta adoptarea în mediile RFID 

neprietenoase ºi consolidarea 

rolului de lider GS1 în direcþia 

creºterii ºi dezvoltãrii Internetului 

Obiectelor.

Obiectivele 

n

n

n

Rezultate

Impact asupra GS1 

Obiectivele 

Rezultate

Impact asupra GS1 
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O antena dipol amplasata deasupra 

unei suprafete meta-material. Structura 

suprafetei determina reflexii in faza si creste 

interferenta constructiva care imbunatatesc 

performantele antenei.

O antena dipol amplasata deasupra 

unei suprafete meta-material. Structura 

suprafetei determina reflexii in faza si creste 

interferenta constructiva care imbunatatesc 

performantele antenei.

Un plot care compara puterea transmisa 

de o antena deasupra unei suprafete din 

meta-material (AMC), si una deasupra unei 

suprafete de metal. Puterea transmisa este 

mult mai mare pentru antena  sustinuta de 

meta-material si se traduce prin citire RFID 

imbunatatita.

Un plot care compara puterea transmisa 

de o antena deasupra unei suprafete din 

meta-material (AMC), si una deasupra unei 

suprafete de metal. Puterea transmisa este 

mult mai mare pentru antena  sustinuta de 

meta-material si se traduce prin citire RFID 

imbunatatita.

Îmbunãtãtirea 
performantelor  antenei

Îmbunãtãtirea 
performantelor  antenei

Metal
AMC



Proiectul WP3 „Calcul EPC" 

Obiectivele 

Rezultatele 

n

n

Impact asupra GS1 

Tag-urile UHF RFID pasive asigurã o distanþã tipicã de 

citire de 3-4 m ºi permit, prin urmare, utilizarea 

aplicaþiilor de urmãrire a inventarului în interiorul 

magazinelor de retail sau în centre de distribuþie. Cu 

toate acestea, fiabilitatea urmãririi trebuie analizatã cu 

atenþie datoritã provocãrilor ridicate de natura de 

propagare a undelor electromagnetice ºi incertitudinii 

citirilor în sistemele RFID. Întrebãri precum: "tag-ul a 

intrat sau a ieºit din docul de încãrcare/expediþie?", îºi 

gãsesc astãzi rãspuns într-un mod ad-hoc. În mod similar, 

la întrebarea privind modul de interpretare a citirii tag-

ului intermitent, rãspunsul este obþinut cu ajutorul 

filtrelor, problema rezolvatã prin încorporarea unor 

algoritmi în software-ul middleware. Cunoscute ca filtre, 

aceste elemente euristice sunt trucuri de intervenþie 

manualã ºi constituie motivul pentru care implemen-

tãrile sunt ºi astãzi scumpe ºi adesea, nesigure.

Aceste întrebãri sunt din ce în ce mai complexe pe 

mãsurã ce cititoarele au devenit mai puternice cu 

capabilitãþi variate si direcþionate, iar cititoarele mobile 

cu sisteme de localizare în timp real au devenit tot mai 

rãspândite. Odatã cu apariþia tehnologiei cloud acestor 

întrebãri li se va rãspunde în mod sistematic.

acestui proiect includ dezvoltarea unor 

instrumente computerizate pentru a maximiza perfor-

manþele urmãririi mijloacelor fixe în managementul 

stocurilor ºi anume „Dezvoltarea unor algoritmi pentru 

detectarea sigurã a deplasãrii stocurilor ºi personalului în 

interiorul unei incinte ºi interpretarea sigurã a datelor 

citite de tag-uri." 

revizuirea variantei finale din 

domeniul localizãrii cu tag-

uri RFID. 

iniþierea  unui pre-studiu 

cu privire la tehnicile de 

învãþare  maº inã  º i  de  

agregare a datelor pentru 

detectarea evenimentelor 

RFID

Tehnologia RFID genereazã date 

in masa cu privire la operaþiunile de 

trasare/localizare ºi urmãrire. 

Aceste date sunt utile doar atunci 

când existã algoritmi capabili de 

Proiectul WP3 „Calcul EPC" 

Obiectivele 

Rezultatele 

Impact asupra GS1 

1. Trasabilitatea pe bazã de eveniment. 

Colectarea automatã ºi verificarea informaþiilor de 

trasabilitate pentru a detecta contrafacerile în 

timpul distribuþiei ºi pentru a le opri inainte de a 

ajunge la clienþi. 

2. Cadrul de securitate pentru reþelele de informare 

distribuite 

Restrictionarea vizibilitãþii cãtre pãrþile care nu 

sunt pe lanþul efectiv de custodie a unui anumit 

obiect fizic. 

3. Dezvoltarea de senzori imposibil de falsificat 

pentru asigurarea integritãþii produselor farmaceutice

Au fost obþinute în ambele domenii :

1) trasabilitate bazatã pe eveniment

2) cadru de securitate pentru reþele distribuite de 

informaþii.

Cercetatorii de la Auto-ID Labs dezvoltã o abordare 

tehnicã practicã ºi alimenteazã cu aceste idei GS1 

Pedigree SCCS  MSWG (Grupul de lucru GS1 pentru 

Pedigree Security, Choreography and Checking Service), 

unde au un rol conducãtor. 

Pentru a rãspunde la problema volumului de date pe 

lanþul de distribuþie farmaceutic, cercetãtorii Auto-ID 

Labs au introdus ideea de Servicii de Verificare care pot fi 

derulate de furnizori de servicii terþi acreditaþi, permi-

þând companiilor sã externalizeze sarcina de verificare a 

datelor. 

Prin intermediul unui Advance Shipment Notice sau 

Dispatch Advice, o companie ar putea fi notificatã în 

privinta identificatorilor unici (EPCs) ai produselor pe 

n

n

RezultateRezultate

care le vor primi. Aceastã listã poate 

fi transmisã unui serviciu de 

verificare, împreunã cu o selecþie 

configuratã de teste ce trebuie 

aplicate datelor de trasabilitate ale 

acelor identificatori.  Un serviciu de 

verificare îºi asumã adunarea 

datelor  relevante, realizarea 

testelor, emiterea unui raport care 

indicã dacã vreun identificator a 

cãzut testul sau genereazã îngri-

jorãri.  Raportul poate fi împortat 

local în sistemele de recepþie astfel 

cã se poate declanºa rapid o alertã 

dacã unele din bunurile recep-

þionate trebuie refuzate sau puse 

în carantinã pentru investigaþii 

ulterioare. 

Cu un accent mai mare pe susþinerea unitãþilor de 

producþie, lanþurile de aprovizionare de astãzi au devenit 

cu adevãrat globale. Aceastã tendinþã ridicã douã 

probleme: în primul rând, verificarea autenticitãþii 

produselor, având în vedere cã transparenþa datelor de 

urmãrire a obiectelor variazã în funcþie de regiunea 

geograficã. 

În al doilea rând, problema multitudinii de date, care 

trebuie sã fie analizate. Cercetarea în acest proiect va 

oferi GS1 instrumente tehnologice ºi analitice care 

maximizeazã ºansele de detectare a produselor false în 

lanþurile de aprovizionare globale. Acest lucru va 

contribui la dezvoltarea încrederii în mãsurile de 

securitate asigurate de tehnologia de identificare GS1 a 

obiectelor.

Ilustrarea unei cãi în lanþul de aprovizionare ºi 

provocarea de a gestiona controlul accesului, atunci când 

calea efectiv urmata de un obiect individualizat este ceva 

care apare inopinat, mai degrabã decât sã fie definitã în 

prealabil.

 In acest exemplu, Distribuitorul D2 primeste o paletã, 

care apoi se descompune în cutii care sunt trimise la 

angrosisti diferiþi. Este important ca retailerul  R3 ºi 

en-grosistul W1 pot vedea informaþiile de trasabilitate 

pentru cutia verde, dar nu au acces la informaþiile de 

trasabilitate despre cutia roºie pe care nu au primit-o.

Cercetãtorii Auto-ID Labs au participat în 2013 la 

conducere tehnicã a Pedigree CSSC MSWG pentru a ajuta 

la standardizarea cadrului de securitate.

Impact asupra GS1 Impact asupra GS1 

analizã a datelor în masã în mod fiabil ºi precis. Acest 

proiect va contribui la promovarea rolului GS1 ca lider de 

opinie (pe baza analizei ºi interpretãrii datelor în masã) 

în domeniul colectãrii informaþiilor.

Tehnologiile de identificare a obiectelor au ca 

principal scop, folosirea unor mijloace automate de 

combatere a contrafacerilor. Contrafacerea de produse 

este o problemã semnificativã în multe industrii ºi, în 

unele sectoare, cum ar fi produsele alimentare, 

farmaceutice sau componente de aeronave ºi piese auto.  

distribuþia de produse contrafãcute sau neautorizate 

poate pune în pericol consumatori, cetãteni sau 

pasageri. Prin standarde deschise GS1, cum ar fi EPC 

Information Services (EPCIS), este posibil sã se facã 

schimb de date la amãnunt cu privire la obiectele fizice, 

pe mãsura deplasãrii lor pe lanþul de aprovizionare ºi sã 

se efectueze o analizã automatã a datelor ºi astfel sã fie 

identificate produsele contrafãcute introduse în lanþul 

respectiv.

Problema este importantã pentru marii distribuitori 

de produse farmaceutice care primesc zeci de mii de

de cutii cu produse în fiecare zi ºi cãrora li se cere, în timp 

foarte scurt, verificarea temeinicã ºi consecventã a 

informaþiilor de trasabilitate în cadrul proceselor de 

recepþie de proporþii.  

proiectul de securitate a lanþului de 

aprovizionare cuprind: 

Proiectul WP4  „Securitatea lantului 

de aprovizionare"

Obiectivele 

Proiectul WP4  „Securitatea lantului 

de aprovizionare"

Obiectivele 
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ProducãtorProducãtor DistribuitorDistribuitor Centru de distributie al
angrosistului sau retailerului

Centru de distributie al
angrosistului sau retailerului

RetailerRetailer

M1M1

M2M2

D1D1

D2D2

W1W1

W2W2

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

pasul 1pasul 1

pasul 2pasul 2

pasul 3pasul 3

Listã 

identificatori EPC

Listã 

identificatori EPC

Listã 

teste

Listã 

teste

Arhiva

EPCIS

Arhiva

EPCIS

Gãsire date

eveniment

Gãsire date

eveniment

Serviciu

verificare

Serviciu

verificare

Raport testareRaport testare

= OK= OK

= Eroare= Eroare

= Atentionare= Atentionare

EPC 123EPC 123

EPC 124EPC 124

EPC 125EPC 125

EPC 126EPC 126

EPC 127EPC 127

Exemple testeExemple teste

- Este acest EPC autorizat?
- A fost acest EPC retras sau 
   invalidat?
- Verificã licente actori lant 
  de distributie
- Verificã integritate lant
- Verificã dacã marca de timp 
   a evenimentului este 
   plauzibilã

- Este acest EPC autorizat?
- A fost acest EPC retras sau 
   invalidat?
- Verificã licente actori lant 
  de distributie
- Verificã integritate lant
- Verificã dacã marca de timp 
   a evenimentului este 
   plauzibilã

O ilustrare conceptualã a unui serviciu de control automat 
pentru date de trasabilitate. 

O ilustrare conceptualã a unui serviciu de control automat 
pentru date de trasabilitate. 



Proiectul WP9 „Conturi digitale" 

Obiectivele 

Rezultate

n

Retailul este în curs de modificare fundamentalã 

odatã cu intrarea de noi producãtori mici - cum ar fi 

furnizorii de produse organice - ºi diferite canale de 

vânzare cu amãnuntul - cum ar fi retailerii ce activeazã 

pe internet cu modele de afaceri variind de la 

abonament la vânzare Flash. Pe scurt, o clasa noua de 

utilizatori GS1 este în curs de dezvoltare. Pentru a servi 

acest nou grup, GS1 ar trebui sã exploreze noi abordãri 

prin care sã îi deserveascã. 

proiectului constau în a genera exemple 

variate de tehnici comerciale noi, de la managementul 

de încredere al meta-datelor la emiterea în regim de self-

service de chei GS1 ºi la noile modele de afaceri bazate 

pe date standardizate pentru retailul on-line ºi offline. 

Acest proiect va fi o continuare a cercetãrii pe B2C, 

comert mobil ºi date de încredere care au fãcut GS1 mai 

atractiv pentru noile tipuri de clienþi.

A fost dezvoltat un protocol extrem de eficient 

pentru recepþii digitale, care pot fi implementate cu 

usurinþã în sistemele POS traditionale, precum ºi în 

sistemele pentru tablete nou implementate. Rolul sau 

este de a îmbogãþi datele de achiziþie cu identificatori 

GS1 ºi de a oferi astfel utilizatorilor de telefonie mobilã o 

legãturã directã spre o reprezentare extrem de atractivã 

a produselor la recepþie ca ºi conectarea consumatorilor 

la meta-date existente. Baze de date ce folosesc 

identificatori GS1 ºi GPC pot oferi o valoare instantanee 

Proiectul WP9 „Conturi digitale" 

Obiectivele 

Rezultate

noilor tipuri de clienþi. S-a demarat proiectul cu un 

producãtor mic ºi un retailer pentru a arãta ce analizã în 

timp real poate fi accesibila tuturor prin corelarea 

datelor POS cu cardurile mobile de loialitate. Baza de 

date oferã o valoare instantanee materializatã prin 

analiza consumatorului ºi prin aceea ca permite o 

comparare a adoptãrii de produse noi cu mãrci de 

referinþã, detectând totodatã în timp real schimbãri ale 

performanþelor în vânzãri, astfel încât toate nivelurile din 

lanþul de aprovizionare sã fie în mãsurã sã rãspundã 

rapid.

S-a studiat angajamentul social al retailerilor ºi 

brandurilor. S-a dezvoltat astfel un cadru de evaluare 

care permite companiilor sã efectueze analizã mass-

media prin monitorizarea continuã a continutului ºi a 

activitãþilor de pe canalele lor de marketing mass-media, 

precum ºi pentru a mãsura eficienþa de utilizare a mass-

media în scopuri de marketing.

Rezultatele de cercetare ale proiectului oferã GS1 

instrumente puternice ºi perspective în a conduce 

adoptarea sistemului GS1 de cãtre noi  tipuri de clienþi. 

Proiectul ilustreazã care sunt standardele ºi procedurile 

GS1 ce trebuie extinse ºi în ce mod, în scopul de a oferi 

valoare instantanee noilor tipuri de clienþi, precum si 

îndrumãri cu privire la valorificarea tendinþelor, cum ar fi 

utilizatorii de telefoane mobile,  pentru a accelera si mai 

mult adoptarea standardelor GS1. 

Studiul realizat cu concursul unui retailer austriac 

(care desface, de asemenea, mici loturi de produse auto-

n

Impactul asupra GS1 Impactul asupra GS1 

branded), pentru a arãta valoarea recepþiilor/încasãrilor/ 

primirilor digitale în contextul lumii reale.

Într-o piaþã din ce în ce mai aglomeratã, retailerii au 

nevoie de noi metode inovatoare de a ajunge la 

consumatorii lor. În prezent, în ceea ce priveste 

promoþiile, paradigma este "toþi clienþii trataþi la fel, li se 

promoveazã aceleasi produse, li se oferã acelaºi 

stimulent monetar (reduceri), ºi primesc acest stimulent 

prin poºtã la domiciliu". Se folosesc smartphone-uri 

pentru a testa noi concepte de loialitate cu ajutorul  

telefoniei mobile ºi pentru a investiga tehnici care ar 

spori ºi încuraja experienþa de shopping in-store. 

Exemplele includ evaluarea aplicabilitãþii conceptelor 

on-line la magazinele fizice (de exemplu, vânzãrile Flash 

bazate pe NFC ) ºi vânzãri pe bazã de localizare / context.

Ideea de bazã a noii abordãri ar putea fi rezumatã ca 

valorificare a tehnologiei mobile pentru a rãspunde 

noilor variabile ale paradigmei de promovare clasice:

proiectului constau în compararea 

performanþei vânzãrii în cazul promotiilor in-store cu cea 

din prezent, caracterizatã prin promoþiile statice oferite 

tuturor clientilor. Scopul este de a sprijini comunitatea 

existentã în a rãmâne competitivã într-o piaþã în 

schimbare prin explorarea noilor tehnici de promoþii. 

Concepte de promovare probate în mediul on-line vor fi 

adaptate prin smartphone-uri în magazine fizice, cum ar 

fi cupoane flash, promoþii bazate pe influenþã socialã, 

promoþii pe bazã de context.

Proiectul WP10 „Promotii In-store"

Mai bunã promovare = clienþi individualizaþi x 

mãrfuri individualizate x stimulente individualizate x 

context (de exemplu, locul , timpul)

Obiectivele 

Proiectul WP10 „Promotii In-store"

Mai bunã promovare = clienþi individualizaþi x 

mãrfuri individualizate x stimulente individualizate x 

context (de exemplu, locul , timpul)

Obiectivele 

Activarea datelor de consum si analizelor cu 

receptii digitale pentru achizitii online si offline. 

Aplicatiile mobile pot colecta receptii detaliate, care sunt 

lizibile si totodata citite automat. 

Activarea datelor de consum si analizelor cu 

receptii digitale pentru achizitii online si offline. 

Aplicatiile mobile pot colecta receptii detaliate, care sunt 

lizibile si totodata citite automat. 

Permite analizã pe un canal de distributie pentru retaileri, 

branduri, si consumatori. Exemplul prezintã un instrument pentru 

mãsurarea  în timp real a loialitatii pentru un anumit GTIN în 

comparatie cu produsele concurente dintr-o anumitã GPC Brick.

Permite analizã pe un canal de distributie pentru retaileri, 

branduri, si consumatori. Exemplul prezintã un instrument pentru 

mãsurarea  în timp real a loialitatii pentru un anumit GTIN în 

comparatie cu produsele concurente dintr-o anumitã GPC Brick.

Rezultate

Impactul asupra GS1

Sunt în curs de desfãsurare studii online, care 

examineazã în ce mãsurã prezentarea informaþiilor 

privind popularitatea unui produs ar putea influenþa 

decizia de cumpãrare a consumatorului, ca o dovadã de 

concept pentru implementare într-un magazin fizic. Un 

studiu iniþial a constatat ca pentru douã produse de 

popularitate apropiatã, prin simpla prezentare a 

informaþiilor legate de acest lucru, a fost posibilã 

impulsionarea consumatorilor de a alege produsul cel 

mai popular. Acest prim rezultat arata cã promoþii non-

monetare, cum ar fi popularitatea, pot fi eficace.

În paralel, existã ºi un studiu pilot cu un retailer austriac, 

care a implementat o aplicaþie de mobil, în scopul de

de a determina care produse sunt de interes în contextul 

unui sistem mobil de recomandãri ºi ce produse sau 

grupe de produse sunt predispuse la promoþii bazate pe 

influenþa socialã (precum tehnica de învãtare prin 

observare, care a fost folosita cu mare succes în 

e-commerce). Constatãrile ar acoperi puternic decalajul

între marketing din mediul on-line ºi mediul offline.

Rezultatele acestui proiect aratã cum se pot aduce 

concepte de eCommerce în lumea fizicã. Acest lucru 

permite noi modele de afaceri datoritã datelor mai bune 

ºi standardelor. De asemenea, se aratã modul în care 

utilizatorii de telefonie mobilã pot fi integraþi în bucla de 

comunicare de cãtre retaileri pentru a trece de la simpla  

comparatie a preþurilor ºi "showrooming" cãtre con-

ducere cu valoare realã ºi creºterea vânzãrilor.

Rezultate pe un studiu pentru utilizarea metricile privind 

popularitatea pentru a influenþa comportamentul 

consumatorilor faþã de produse medii ca ºi o aplicare a 

principiilor e-commerce de învãþare prin observaþie 

intr-un magazin de retail sunt prezentate mai jos:

Rezultate

Impactul asupra GS1
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Prin simpla schimbare a prezentarii si metricii legate de informatii de popularizare, a fost posibil orientarea consumatorilor de produse 

aflate pe locul 50 in vanzari la un produs clasat pe locul 51.

Prin simpla schimbare a prezentarii si metricii legate de informatii de popularizare, a fost posibil orientarea consumatorilor de produse 

aflate pe locul 50 in vanzari la un produs clasat pe locul 51.
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Viitorul standardelor în sectorul de retail 
al bunurilor de larg consum
Viitorul standardelor în sectorul de retail 
al bunurilor de larg consum

La jumãtatea anului 2012 GS1 ºi CGF au iniþiat 

cercetãri pentru a identifica prioritãþile din industrie în 

ce priveºte standardele ºi serviciile. Au fost intervievaþi 

mari producãtori de bunuri de larg consum ºi companii 

de retail, la nivel de directori generali, vicepreºedinþi, 

directori executivi, precum ºi analiºti din companii 

furnizoare de servicii din toate regiunile lumii. Ei au 

reprezentat zonele funcþionale: lanþul de aprovizionare, 

tehnologia informaþiei, gestionarea datelor ºi îmbunã-

tãþirea proceselor de afaceri. 

Standarde GS1 au stabilit un limbaj comun între 

producãtorii ºi comercianþii din industria bunurilor de 

larg consum. Acest lucru a permis un flux mai eficient de 

bunuri ºi informaþii, generând economii semnificative. 

Dar care este viitorul standardelor?

Piaþa de astãzi continuã sã fie extrem de competitivã. 

Consumatorii de pe pieþele mature se luptã într-un 

climat economic dificil. Excesul de stocuri de-a lungul 

lanþului de aprovizionare rãmâne o problemã iar 

presiunile pentru a reduce costurile rãmân ridicate. Ar 

De la prima scanare a unui cod de bare în 1974, standardele GS1 au condus la economii semnificative pentru 

industria bunurilor de larg consum, în primul rând prin îmbunãtãþirea vizibilitãþii lanþului de aprovizionare. Un studiu 

efectuat de GS1 UK ºi Cranfield School of Management a arãtat cã adoptarea codurilor de bare în Marea Britanie, a 

adus economii de 10.5 miliarde de euro în 2011 în industria de retail. Raportul 2020 Future Value Chain publicat de 

Forumul pentru Bunuri de Larg Consum CGF ºi Capgemini a identificat o serie de tendinþe care vor afecta sectorul 

bunurilor de consum, în urmãtorii ani. Aceste condiþii aduc din nou în prim plan necesitatea colaborãrii între 

partenerii comerciali ºi valoarea standardelor pentru promovrea intereselor lor reciproce.

De la prima scanare a unui cod de bare în 1974, standardele GS1 au condus la economii semnificative pentru 

industria bunurilor de larg consum, în primul rând prin îmbunãtã irea vizibilitã ii lan ului de aprovizionare. Un studiu 

efectuat de GS1 UK i Cranfield School of Management a arãtat cã adoptarea codurilor de bare în Marea Britanie, a 

adus economii de 10.5 miliarde de euro în 2011 în industria de retail. Raportul 2020 Future Value Chain publicat de 

Forumul pentru Bunuri de Larg Consum CGF i Capgemini a identificat o serie de tendin e care vor afecta sectorul 

bunurilor de consum, în urmãtorii ani. Aceste condi ii aduc din nou în prim plan necesitatea colaborãrii între 

partenerii comerciali i valoarea standardelor pentru promovrea intereselor lor reciproce.
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putea exista un potenþial neexploatat al standardelor 

pentru a face faþã acestor provocãri?

Industria bunurilor de larg consum este într-o 

continuã transformare. Modificãrile apãrute în com-

portamentul consumatorilor, disponibilitatea unor 

tehnologii noi ºi avansate, schimbãrile în puterea de 

cumpãrare ºi deficitul de resurse naturale vor remodela 

lanþul de aprovizionare într-un ritm fãrã precedent. 

Aceste tendinþe provoacã producãtorii ºi comercianþii cu 

amãnuntul sã-ºi redefineascã modul în care colaboreazã 

între ei ºi cu alþi parteneri comerciali. Ca modelele de 

colaborare în industrie sã se schimbe, trebuie, de 

asemenea, sã creascã gradul de implementare a 

standardelor; o gamã mai largã de parteneri comerciali 

trebuie sã îmbrãþiºeze standardele de creºtere a 

eficienþei lanþului de aprovizionare.

Industria recunoaºte cã sistemul actual de standarde 

a pus cu succes bazele unor schimburi clare ºi uºor de 

înþeles între companii. 

Acum este momentul pentru a multiplica aceastã 
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capacitate prin extinderea utilizãrii standardelor la o 

gamã mai largã de parteneri comerciali ºi pentru un set 

mai larg de procese de afaceri, dincolo de lanþul de 

aprovizionare. Trebuie recunoscut, în acelaºi timp, rolul 

pe care consumatorii inteligenþi îl joacã în dezvoltarea 

standardelor ºi cerinþa pentru îmbunãtãþirea ghidurilor 

ºi serviciilor care sã sprijine implementarea acestora.

Standardele trebuie sã fie încorporate în noi arii ale 

proceselor de afaceri pentru a rãspunde aºteptãrilor 

consumatorilor ºi pentru a îmbunãtãþi planificarea 

lanþului de aprovizionare. 

Este nevoie de noi standarde, pentru a permite 

consumatorilor sã compare produse din punct de vedere 

al performanþelor de durabilitate. Îmbunãtãþirea 

ghidurilor de utilizare ºi a serviciilor care însoþesc 

standardele va genera valoare printr-o mai mare 

consistenþã în implementare. 

Se remarcã rate reduse de adopþie în rândul 

companiilor mici ºi mijlocii din domeniul producþiei ºi 

distribuþiei de produse alimentare proaspete.  Aceste 

organizaþii au de obicei mai puþine resurse disponibile 

pentru punerea în aplicare ºi sunt de multe ori mai puþin 

familiarizate cu beneficiile aduse de adoptarea 

standardelor. 

Pânã în prezent, accentul s-a pus pe aplicarea 

standardelor în relaþia dintre producãtori ºi comercianþii 

cu amãnuntul, iar iniþiativa a aparþinut, în general, 

acestora din urmã. Acest lucru a lãsat furnizorii de 

componente ºi materii prime fãrã un mandat clar pentru 

adoptarea standardelor. Odatã cu creºterea nevoii de 

Viitorul standardelor: 

extinderea ratei de utilizare si a ariei de aplicare

Viitorul standardelor: 

extinderea ratei de utilizare si a ariei de aplicare

vizibilitate mai departe în amonte pe lanþul de 

aprovizionare, atât comercianþii cu amãnuntul cât ºi 

producãtorii vor cere furnizorilor lor sã utilizeze 

standarde.

În absenþa unor linii directoare ºi recomandãri 

detaliate cu privire la modul de a pune în practicã a 

acestora, compania care le implementeazã va crea 

propriile interpretãri. Uneori, chiar ºi atunci când sunt 

furnizate ghiduri, condiþiile de piaþã fac aplicarea 

acestora costisitoare sau dificilã. În plus, împlementãrile 

la nivel local sunt diferite de cele la nivel global.

Industria bunurilor de larg consum a trecut prin 

schimbãri dramatice în ultimele decenii. Mediul 

economic competitiv ºi evoluþia tehnologiei au permis 

consumatorului sã inducã transformãri continue în 

modelele operaþionale ale participanþilor.

Raportul The 2020 FutureValue Chain a identificat 12 

tendinþe care vor defini mediul de afaceri în urmãtorul 

deceniu. Raportul furnizeazã ºi un cadru menit sã ajute 

companiile sã-ºi construiascã  planul de acþiune pentru 

2020. 

Ca parte a cercetãrii pentru acest raport, directori din 

industrie au clasificat tendinþele acoperite în funcþie de 

impactul pe care se aºteaptã sã îl aibã asupra afacerilor 

lor ºi asupra standardelor. 

Clasamentul a evidenþiat patru dintre aceste tendinþe 

(a se vedea graficul alãturat):

Schimbãri în comportamentul consumatorului 

Schimbãri în puterea de cumpãrare 

Disponibilitatea de tehnologii noi ºi avansate 

Lipsa de resurse naturale

Majoritatea covârºitoare a reprezentanþilor industriei 

privesc schibarea comportamentului de cumpãrare al 

consumatorilor ca forta dominanta în modelarea 

industriei în urmãtorul deceniu. Natura interacþiunilor 

producãtorilor ºi comercianþilor cu amãnuntul cu consu-

matorii s-a schimbat drastic ºi va continua sã evolueze.

Accesul la Internet, telefoanele mobile inteligente ºi 

utilizarea mediilor de socializare devin omniprezente la 

nivel global. Aceste tehnologii permit oamenilor sã 

acceseze informaþii atunci când ºi daca doresc. Consu-

matorii cer acum ca informaþiile despre produs sa fie 

actualizate ºi disponibile în timp real, precum ºi 

posibilitatea de a scana codul de bare al unui produs 

Situatia actualã, tendinte ale pietei 

si provocãri ale mediului de afaceri
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pentru a obþine informaþii, cum ar fi marca, preþul ºi 

magazinele unde acesta este disponibil. Mulþi cautã 

informaþii dincolo de eticheta, inclusiv povestile din 

spatele produselor, originea lor, precum ºi condiþiile de 

fabricaþie. Ca urmare, este foarte important sã existe 

informaþii consistente ºi acestea sã fie puse la dispoziþie 

prin intermediul tuturor canalelor: în magazin, online si 

mobil. În cazul în care proprietarul brandului sau 

distribuitorul nu poate furniza informaþii suficiente 

pentru a satisface apetitul consumatorului, acesta va 

apela la alte surse, care ar putea fi inexacte sau 

înºelãtoare.

Provocarea constã în asigurarea de date corecte, în 

timp util ºi furnizate într-un mod standardizat prin 

oricare dintre tehnologiile pe care consumatorii le 

preferã.

Atenþia sporitã a consumatorilor cu privire la 

siguranþa produselor ºi recall face ca anumite categorii 

de informaþii sã fie solicitate în mod repetat: ingrediente, 

alergeni, preþ ºi origine. În multe cazuri, nevoile de 

informare au fost strâns corelate cu interesul tot mai 

mare al consumatorului asupra sanãtãþii ºi bunãstãrii. 

Cele mai multe companii, în special în categoria 

produselor alimentare, evidenþiazã necesitatea de a 

asigura siguranþa produselor. La fel de importantã este 

necesitatea de a rãspunde la erori de producþie, în câteva 

ore, prin retragerea efectivã, impusã atât de regle-

mentãrile guvernamentale cât ºi de consumatori.

În ce priveºte asigurarea calitãþii datelor, unii 

proprietarii de marcã sunt axaþi, în special, pe nevoia de 

calitate a datelor pentru informaþiile B2B partajate cu 

partenerii comerciali, în timp ce alþii sunt foarte 

conºtienþi de impactul datelor 

de slabã calitate puse la dis-

poziþia consumatorilor. Concep-

tul de "surse de încredere de 

date" apare ca rezultat al 

preocupãrii acestora din urmã. 

Pieþele emergente ºi în curs 

de dezvoltare sunt mult mai 

bine previzionate decât cele 

europene sau americane aflate 

în recesiune. Instituþiile finan-

ciare au proiectat o creºtere 

semnificativã a consumului 

clasei de mijloc în þãrile în curs 

de dezvoltare, în special în China 

ºi India. Puterea lor de cumpãrare 

a crescut ºi este de aºteptat ca producãtorii ºi 

comercianþii cu amãnuntul sã caute aceste regiuni 

pentru creºterea economicã. Atragerea consumatorilor, 

atât pentru pieþele în curs de dezvoltare ºi pentru cele 

mature, ridicã urmãtoarele provocãri:

O gamã 

mai largã de pieþe înseamnã cã producãtorii ºi 

comercianþii cu amãnuntul se confruntã cu variaþii 

semnificative ale comportamentului de cumpãrare al 

consumatorului, determinate de influenþele culturale 

specifice. Provocarea poate consta în utilizarea limbii 

naþionale pe site-ul de e-commerce. Mai mult, diferenþa 

de disponibilitate a resurselor locale impune ca 

producãtorii sã fie inovativi în proiectare ºi producþie 

pentru a reduce costurile ºi de a satisface nevoile locale 

de consum. 

O altã provocare pentru companiile 

care doresc sã se extindã în strãinãtate este infrastructura 

localã, de la drumuri ºi poduri, la sistemele informatice ºi 

reglementãrile comerciale locale, în special în pieþele 

emergente. 

În plus, companiile trebuie sã gãseascã noi canale de 

distribuþie, care sunt adaptate la condiþiile pieþei locale. 

Un exemplu este o reþea de femei din mediul rural din 

India, care opereazã afaceri de vânzare directã în 

satele lor. 

Aceste femei colecteazã comenzi, le comunicã 

producãtorului ºi ridicã ulterior produsul de la un punct 

de colectare din apropiere. Un alt exemplu îl constituie 

vânzãtorii ambulanþi ºi chioºcurile de ziare ca mecanisme 

de distribuþie.

n Inovarea de produs pentru diverse pieþe. 

n Diferite canale de distribuþie, datoritã capacitãþilor 

de infrastructurã. 

n Inovarea de produs pentru diverse pieþe. 

n Diferite canale de distribuþie, datoritã capacitãþilor 

de infrastructurã. 
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n Promoþiile: necesare pentru creºterea vânzãrilor, 

dar greu de previzionat. Cei mai mulþi dintre comercianþii 

cu amãnuntul privesc promoþiile ca o strategie esenþialã 

pentru a atrage vânãtori de valoare sensibili la preþ Cu 

cupoane digitale ºi posibilitatea consumatorilor de a 

analiza preþurile de pe dispozitive mobile, retailerii simt 

presiunea unui  mediu aglomerat, competitiv în miºcare 

rapidã. Producãtorii au remarcat faptul cã, adesea, 

retailerii nu sunt dispuºi sã împãrtãºeascã strategiile lor 

de promovare. Ca urmare, ei sunt provocaþi sã 

previzioneze cererea cu precizie ºi nici producãtorul, nici 

distribuitorul nu poate gestiona optim stocurile.

Disponibilitatea de tehnologii noi, avansate ajutã 

lanþul de distribuþie sã devinã mai eficient. Pe mãsurã ce 

tehnologia avanseazã, apar noi oportunitãþi. RFID (Radio 

Frequency Identification), GPS (Global Positioning 

System) ºi tehnologiile mobile permit localizare 

bunurilor oriunde în timp ce se aflã în tranzit. Noi 

tehnologii care opereazã la un nivel mai mare de 

amãnunt, cum sunt senzorii care capteazã variaþiile de 

temperaturã din timpul transportului, vor furniza mai 

multe date pentru îmbunãtãþirea proceselor, 

monitorizarea siguranþei produselor ºi comunicaþia cu 

consumatorul. 

Sunt, de asemenea, de aºteptat alte progrese, cum ar 

fi aplicaþii in cloud, ºi utilizarea mobilitãþii în procesele 

business-to-business, care, deºi nu au fost în mod clar 

evidenþiate de studiu, se aºteaptã sã aibã un impact 

asupra lanþului de aprovizionare. Mulþi comercianþi cu 

amãnuntul ºi producãtorii migreazã cãtre un mod de 

gândire a lanþului valoric bazat pe cerere. 

Printr-o analizã mai atentã a pãrþii de cerere a 

lanþului valoric ºi o mai bunã înþelegere a mecanismelor 

care determinã cererea consumatorilor, se poate 

îmbunãtãþi inovarea pentru a obþine un avantaj 

n Promoþiile: necesare pentru creºterea vânzãrilor, 

dar greu de previzionat. 

competitiv semnificativ. Conceptul de lanþ al cererii 

câºtigã teren în continuare datoritã cumpãrãtorilor din 

ce în ce mai bine informaþi ºi tehnologiei pe care aceºtia 

o folosesc. Aceastã viziune necesitã un lanþ valoric 

integrat bazat pe tehnologie, în care cererea este 

prognozatã cu precizie ºi actualizatã în timp real, ºi în 

care furnizorii produc cantitatea corectã de produse ºi le 

distribuie la momentul potrivit ºi la locul potrivit. Iatã 

câteva dintre provocãrile de top în atingerea acestui 

scenariu:

În timp ce 

vizibilitatea lanþului de aprovizionare end-to-end 

continuã sã fie un obiectiv pentru companii, majoritatea 

reprezentanþilor industriei identificã anumite lacune 

care creeazã pete oarbe. Promoþiile, nivelul stocurilor, 

vizibilitate în "ultimii 50 de metri" ºi transportul sunt 

considerate domenii cheie pentru îmbunãtãþire. 

Standardele existente care susþin vizibilitatea lanþului de 

aprovizionare sunt foarte puþin cunoscute. Creºterea 

vizibilitãþii în aceste domenii necesitã o tot mai mare 

transparenþã a datelor. În ce priveºte schimbul de date, 

existã o linie finã care permite delimitarea proceselor de 

colaborare de pãstrarea unui avantaj competitiv.

Companiile din industria bunurilor de larg consum 

trebuie sã þinã pasul cu un volum tot mai mare de date. 

De exemplu, un retailer de produse alimentare trebuie sã 

gestioneze mai mult de 2.000 de atribute pentru fiecare 

produs. Atunci când producãtorul schimbã câteva 

ingrediente, actualizarea acestor informaþii este 

costisitoare ºi consumatoare de timp. Comercianþii cu 

amãnuntul considerã cã este dificil sã respecte 

standardele care cer ca identificatorul produsului (codul 

de bare) sã se schimbe de fiecare datã când un produs 

este uºor modificat. Producãtorii, pe de altã parte, 

considerã necesitatea de a oferi diferite seturi de date de 

la diferiþi parteneri comerciali ca o provocare 

suplimentarã. Unele seturi de date sunt solicitate de 

cãtre o singurã companie. Ca urmare, schimbul de date 

între fiecare pereche de producãtor/distribuitor este 

aproape întotdeauna unic. În acelaºi timp, noile 

tehnologii permit capturarea a tot mai multe informa?ii, 

conducând la un numãr ºi mai mare de atribute, ºi 

crescând astfel eforturile de menþinere. În cele din urmã, 

companiile au început sã se dezvolte capacitãþi mari de 

date pentru a obþine maximum de avantaje din seturi 

foarte mari de date, cum ar fi datele de la punctul de 

vânzare. 

n Obstacole pentru vizibilitatea pe lanþ.  

n Creºterea numãrului de atribute de descriere. 

n Obstacole pentru vizibilitatea pe lanþ. 

Creºterea numãrului de atribute de descriere. 
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n Asigurarea calitãþii datelor.

Deficitul de resurse naturale

n Promovarea inovãrii de produs. 

 Eforturile de revizuire 

ºi curãþare de date sunt din ce în ce mai mari, mai ales 

datoritã extinderii exponenþiale a setului de date, 

generatã de creºterea apetitului consumatorilor pentru 

informaþii ºi de noile reglementãri guvernamentale. De 

aici apare ºi riscul tot mai mare de a obþine date eronate 

sau de slabã calitate? Astfel, asigurarea calitãþii datelor 

capãtã o importanþã strategicã. Slaba calitate a datelor 

este un obstacol pentru realizarea unui lanþ valoric 

integrat.

Deficitul de resurse naturale reprezintã o ameninþare 

pentru multe companii deoarece costurile materiilor 

prime, energie ºi transportului cresc. Producãtorii au 

început sã se adapteze la aceste condiþii prin inovare 

pentru a reduce costurile ºi pentru a satisface 

standardele ºi cerinþele de reglementare.

Consumatorii sunt din ce în ce mai atenþi la mediu ºi 

la daunele ecologice ale proceselor de producþie, astfel, 

practicile de afaceri mai durabile au câºtigat teren. 

Industria este împãrþitã cu privire la modul în care 

tendinþa de sustenabilitate va avea impact asupra 

comportamentului consumatorilor pe termen scurt. Cei 

mai mulþi cred cã sentimentul consumatorilor faþã de 

sustenabilitate nu se traduce încã în decizie de 

cumpãrare la punctul de vânzare. 

Cu toate acestea, este esenþial pentru proprietarii de 

brand ca, în cazul în care un consumator este interesat sã 

compare rezultatele de sustenabilitate ale diverselor 

companii sau produse, sã porneascã de la informaþii 

corecte ºi coerente. Amprenta de carbon, consumul de 

apã ºi consumul de energie sunt cel mai adesea 

evidenþiate ca domenii importante de sustenabilitate.

Aceste dezvoltãri aduc noi provocãri pentru 

producãtori ºi distribuitori:

Ca urmare a 

deficitului de resurse ºi a reglementãrilor guvernamen-

tale, practicile de afaceri non-durabile devin mai 

costisitoare. Unii producãtori vãd acest lucru ca pe o 

oportunitate de a inova prin schimbarea produselor ºi 

proceselor de producþie pentru a reduce costurile 

materiilor prime, consumul de energie ºi de transport. De 

exemplu, un producãtor de detergenþi reduce costurile 

prin reducerea utilizãrii de apã, o resursã rarã în zona în 

care sunt amplasate unitãþile de producþie. Aceastã 

inovaþie a fost adoptatã rapid de cãtre alþi producãtori ºi 

n Asigurarea calitãþii datelor. 

n Promovarea inovãrii de produs. 

Deficitul de resurse naturale

este de aºteptat sã se extindã ºi la alte categorii de 

produse în anii urmãtori.

Deºi 

unii actori de pe lanþul de distribuþie susþin necesitatea 

unui limbaj comun în evaluarea ºi comunicarea 

sustenabilitãþii produselor, majoritatea nu o privesc ca pe 

o prioritate de moment. Totuºi, toþi sunt de acord cã nu 

existã standarde care sã susþinã raportãrile de sustena-

bilitate. Aceastã lipsã de standarde de evaluare, 

comparare ºi comunicare pune în dificultate companiile 

care susþin ºi promoveazã sustenabilitatea.

Un numãr mic de companii 

menþioneazã oportunitãþile în logistica inversã ca 

provocãri pentru urmãtorul deceniu. Cum putem recicla 

în mod corespunzãtor sau elimina produsele ajunse la 

sfârºitul ciclului de viaþã astfel încât impactul asupra 

mediului sã fie minim?

Pornind de la situaþia actualã, tendinþele pieþei ºi 

provocãrile legate de afaceri, participanþii la  studiu au 

explorat viitorul standardelor. Standardele existente au 

încã un enorm potenþial neexploatat atât pentru a creºte 

eficienþa lanþului de aprovizionare cât ºi pentru a sprijini 

noi domenii de colaborare. Companiile au identificat 

patru moduri în care acest potenþial poate fi utililizat: 

1. Utilizarea standardelor cu o gamã mai largã de 

parteneri comerciali 

2. Încorporarea standardelor în noi procese de 

afaceri 

3. Dezvoltarea de noi standarde, bazate pe nevoile 

industriei 

n Standardizarea criteriilor de sustenabilitate. 

n Procesele lanþului de aprovizionare invers pentru 

reciclare ºi eliminare. 

Explorarea viitorului standardelor

n Standardizarea criteriilor de sustenabilitate. 

n Procesele lan ului de aprovizionare invers pentru 

reciclare i eliminare.

þ

º  

Explorarea viitorului standardelor
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4. Îmbunãtãþirea ghidurilor ºi serviciilor din jurul 

standardelor 

Cei mai mulþi participanþi la studiu au susþinut cu 

tãrie realizarea unei imagini de ansamblu a lanþului de 

aprovizionare ºi extinderea utilizãrii standardelor de 

cãtre partenerii comerciali aflaþi, în prezent, la capete. În 

amonte de producãtori, standardele deja existente 

pentru furnizorii de ambalaje ºi de materii prime, ar 

putea fi adoptate pe scarã mai largã. În aval de retaileri, 

anumite categorii de produse necesitã returnare sau 

reciclare. Alte grupuri menþionate ca þintã pentru 

implementarea standardelor sunt:

Extinderea utilizãrii standardelor existente la 

companiile mici ºi mijlocii este privitã ca un pas 

important, utilizarea lor de cãtre aceste entitã?i fiind 

necesarã pentru a elimina procesele manuale ºi a facilita 

colectarea de date suplimentare. 

Pieþele în curs de dezvoltare sunt dominate de mici 
retaileri ºi alte micro-canale de distribuþie iar comerþul 
electronic devine tot mai utilizat. Pentru deplasarea 
eficientã a bunurilor pe toate aceste canale de distribuþie 
este nevoie de standarde.

Una dintre modalitãþile importante de a reduce 
costurile ºi amprenta de carbon este asigurarea cã nu se 
întoarce niciun camion gol. Mulþi parteneri utilizeazã 
terþi furnizori de servicii logistice pentru un transport 
consolidat. Extinderea adoptãrii cerinþelor standardelor 
la partenerii furnizori de servicii de transport ºi de 
logisticã este esenþialã pentru a maximiza beneficiile 
colaborãrii.

Astãzi,  existã o gamã relativ îngustã de procese de 
afaceri în care standardele sunt complet integrate. 
Executivii din industrie au subliniat în repetate rânduri 
posibilitatea de a utiliza standarde într-o gamã mai largã 
de procese (de exemplu, planificarea lanþului de 
aprovizionare) ºi, de multe ori s-a constatat cã 
standardele deja existente pentru aceste zone nu sunt 
cunoscute. Studiile au arãtat cã existã oportunitãþi încã 
neexploatate pentru economii din utilizarea de 

Utilizarea standardelor cu o gamã mai largã

 de parteneri comerciali

n Companiile mici ºi mijlocii 

n Noile canale de retail 

n Logisticã/Transporturi 

Încorporarea standardelor în noi procese 
de afaceri 

Utilizarea standardelor cu o gamã mai largã

 de parteneri comerciali

n Companiile mici ºi mijlocii 

n Noile canale de retail 

n Logisticã/Transporturi 

Încorporarea standardelor în noi procese 
de afaceri 

standarde, chiar ºi în procese bine stabilite, cum ar fi 
order-to-cash. 

Întrucât orientarea cãtre consumator a industriei 
creºte, companiile se întrec în a oferi consumatorilor un 
set cât mai extins de informaþii care îmbunãtãþeºte 
experienþa de vânzare. Acest lucru necesitã colectarea ºi 
schimbul unui set larg de atribute despre un articol ºi 
asigurarea exactitãþii acestor informaþii. 

Deºi existã deja multe standarde de informaþii despre 
produs, este de subliniat caracterul dinamic al 
comerþului electronic ºi necesitatea ca standardele sã 
þinã pasul cu schimbãrile. Imaginile de produs reprezintã 
un exemplu; deºi o imagine pe produs poate fi suficientã 
pentru aplicaþii simple, de multe este nevoie de imagini 
multiple, care permit consumatorilor sã compare 
produsele ca ºi cum le-ar þine în mânã.

Au fost identificaþi trei facilitatori consideraþi esenþiali 
pentru a beneficia de întregul potenþial oferit de 
standarde. 

Diferenþele în 

modul în care partenerii comerciali implementeazã 

standardele, în cadrul universal acceptat, submineazã 

adesea capacitatea fiecãrei organizaþii de a obþine 

beneficiile asociate cu adoptarea acestora. Minimizarea 

acestor diferenþe de implementare ar reduce semni-

ficativ complexitatea pentru producãtori. Aceste variaþii 

apar datoritã definiþiilor din aceste standarde, care pot fi 

larg interpretate atunci când sunt puse în practicã. De 

aceea este necesat ca standardele sã fie dublate de 

ghiduri de implementare care sã descrie exact modul de 

punere în aplicare. Stabilirea unor stimulente eficiente, în 

loc de amenzi financiare, ar trebui sã influenþeze pozitiv 

adoptare. 

 

vor creºte, de asemenea, responsabilitate a tuturor 

pãr?ilor interesate, ceea ce face mai uºor de identificat ºi 

tratat lacunele de implementare.

 care descriu 

practicile de conducere în implementarea standardelor 

ar completa definiþiile din standarde. Ilustrarea modului 

de utilizare a unui standard în diferite scenarii va ajuta 

partenerii comerciali sã se alinieze la o singurã inter-

pretare a unui standard. 

Codul de bare este un mecanism important pentru a 

da consumatorilor acces la informaþii despre produs. 

Îmbunãtãtirea ghidurilor ºi serviciilor 
din jurul standardelor 

n Consecventa în implementare. 

n Metodele de evaluare ºi cuantificare a adoptiei

n Dezvoltarea de cazuri de utilizare

Îmbunãtãtirea ghidurilor ºi serviciilor 
din jurul standardelor 

n Consecventa în implementare. 

n Metodele de evaluare i cuantificare a adoptiei 

n Dezvoltarea de cazuri de utilizare

º



Rãmâne de stabilit care este cea mai eficientã soluþie de 

codificare în acest scop, codul de bare clasic, deja bine 

cunoscut ºi implementat pe scarã largã sau noile coduri 

de tip QR. O soluþie ar putea fi fuzionarea codului de bare 

cu codul QR pentru a crea un cod care sã satisfacã atât 

nevoile lanþului de aprovizionare cât ºi ale consu-

matorilor. În mod evident, industria bunurilor de larg 

consum are nevoie de o foaie de parcurs pentru evoluþia 

suporturilor de date. 

Necesitatea de a colecta ºi de a gestiona 

date pentru a sprijini trasabilitatea ºi siguranþa pro-

duselor de-a lungul lanþului valoric a devenit imperativ 

pentru companiile din industria de bunuri de larg 

consum. Standardele existente pot fi folosite pentru a 

colecta, evalua ºi a comunica astfel de informaþii. Mai 

mult decât atât, atunci când eforturile de a asigura 

siguranþa produselor eºueazã este necesarã o rechemare 

iar retailerii ºi producãtorii trebuie sã comunice eficient 

pentru a executa procesul de recall. Consumatorii ºi 

agenþiile guvernamentale cer de multe ori transparenþã 

ºi actualizãri în timp real cu privire la procesul de 

retragere, ceea ce face din adoptarea standardelor o 

necesitate. 

 este o prioritate de top pentru multe companii 

de bunuri de larg consum. Producãtorii si comercianþii cu 

amãnuntul sunt în cãutarea vizibilitãþii în timp real 

pentru datele de la punctul de vânzare pentru a reface în 

mod corespunzãtor stocul la raft pãstrând în acelasi timp 

un nivel optim de inventar. Standardele pentru 

comunicare de informaþii ar trebui sã fie încorporate în 

totalitate pentru a oferi mai multã transparenþã a 

promoþiilor la retailer. În plus, companiile trebuie sã 

integreze e-commerce, comerþul mobil ºi procesele fizice 

din lanþul de aprovizionare pentru a asigura coerenþa 

produselor ºi serviciilor. 

Mãsurarea sustenabilitãþii a devenit una dintre 

valorile de bazã ale companiilor de top din industria de 

bunuri de larg consum. Capacitatea de a mãsura 

impactul asupra mediului ºi de a comunica valori de 

durabilitate este consideratã deosebit de importantã 

pentru cei care doresc sã permitã consumatorilor sã 

compare cu exactitate atributele de sustenabilitate ale 

unor produse similare. Deºi existã mai multe eforturi de 

Dezvoltarea de noi standarde, bazate 

pe nevoile industriei 
n Minimizarea riscurilor de produse/sigurantã 

alimentarã. 

n Sustinerea preciziei de planificare a cererii ºi a 

stocurilor

Dezvoltarea de noi standarde, bazate 

pe nevoile industriei 
n Minimizarea riscurilor de produse/sigurantã 

alimentarã. 

n Sustinerea preciziei de planificare a cererii ºi a 

stocurilor

durabilitate în curs de desfãºurare, un set standard de 

mãsurãtori nu a fost încã definit ºi adoptat de cãtre 

industrie. Este nevoie de indicatori cheie de performanþã 

ºi mãsurãtori clar definite, precum ºi de standarde care sã 

asigure coerenþa în definiþiile din industrie. Odatã ce 

sustenabilitatea este mãsuratã, urmãtoarea întrebare 

este cum se comunicã informaþiile. Industria are nevoie 

de o cartã verde pentru a partaja datele de performanþã 

utilizând valori comune. 

Îmbunãtãþirea sistemului actual de standarde, prin 

introducerea unui cadru legat de implementarea ºi 

punerea în aplicare a acestora ar elimina ambiguitatea.

Deoarece standardele de schimb 

de date servesc ca bazã pentru procesele de colaborare ºi 

creºterea integrãrii lanþului de aprovizionare, este 

esenþial ca datele care sunt de fapt schimbate sã fie de o 

cât mai bunã calitate. Companiile trebuie sã punã în 

aplicare procese monitorizarea ºi de audit extern pentru 

curãþarea datelor. Numai atunci când funda?ia este solidã 

industria poate stabili dacã nevoile sale reale constau în 

adop?ia crescutã sau în noi standarde. 

Standardele singure nu sunt suficiente, 

fiind prea complexe pentru a fi puse în aplicare. Prin 

urmare, este necesarã dezvoltarea de servicii care sã 

permitã utilizarea standardelor pe scarã mai largã.

Un model de "serviciu-la-cerere" ar putea servi ca un 

mecanism de traducere între partenerii comerciali. 

Utilizând astfel de servicii, un furnizor poate furniza date 

sau informaþii în formatul pe care îl folosesc în prezent, ºi 

sã le converteascã pentru a satisface cerinþele oricãrui 

retailer fãrã o investiþie semnificativã sau o modificare 

substanþialã a modul în care face afaceri în prezent. 

n Calitatea datelor.

n Serviciile. 

 n Calitatea datelor.

n Serviciile. 
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Recomandãri

Dezvoltarea de programe de marketing

Cercetãrile aratã clar cã programele de standarde din 

industrie trebuie sã se extindã ºi sã evolueze pentru a 

þine pasul cu piaþa, prin: 

1. Dezvoltarea de programe de marketing orientate 

spre companii care nu utilizeazã pe deplin 

standardele. 

2. Introducerea  programelor de simplificare a 

implementãrii standardelor pentru uºurinþa în 

adoptare. 

3. Folosirea standardelor existente pentru a comu-

nica informaþii despre produs consumatorilor. 

4. Colectarea de informaþii suficiente despre 

originea produsului ºi drumul spre piaþã pentru a 

minimiza riscurile. 

5. Proiectarea unui set comun de indicatori de 

durabilitate pentru industrie 

6. Dezvoltarea de soluþii pentru a asigura calitatea 

datelor 

7. Extinderea rolului GS1 de la grup de definire a 

standardelor la centrul de excelenþã în imple-

mentare.

Marketingul ºi educaþia sunt cele douã cãi principale 

pentru creºterea gradului de conºtientizare ºi de 

înþelegere a standardelor existente. Eforturile de 

marketing ar trebui sã explice în mod convingãtor cazul 

de afaceri, concentrându-se pe beneficiile reale ale 

standardelor ºi pe rezultatele financiare din studii de caz. 

Programele educaþionale ar trebui nu numai sã explice 

care sunt standardele, ci, de asemenea, sã descrie modul 

în care se pun în aplicare cele mai bune practici bazate 

pe studii de caz reale.

Publicul þintã pentru aceste programe de sensi-

bilizare ºi de educaþie include noii membri GS1 sau 

utilizatorii de standarde începãtori, precum ºi membrii 

GS1 existenþi care au nevoie sã extindã utilizarea de 

standarde. Alt public þintã ar trebui sã includã parteneri 

din industrie, cum ar fi furnizorii de servicii de logisticã.

De regulã a fost lãsat la latitudinea retailerilor 

recrutarea furnizorilor de programe de standardizare, dar 

este timpul ca ºi alþi actori din industrie sã promoveze în 

mod activ de utilizarea. De exemplu, producãtorii au 

introdus stimulente pentru a adopta în mod activ 

standarde ºi a promova utilizarea acestora în rândul altor 

pãrþi interesate. În plus, furnizorii de servicii din industrie 

Recomandãri

Dezvoltarea de programe de marketing

vor trebui sã devinã avocaþi ai utilizãrii standardelor 

critice oriunde în lume. 

Adoptarea de standarde complicate sau de programe 

de standardizare la scarã largã poate fi o acþiune 

descurajatoare pentru companiile mai mici. Costurile 

financiare ºi angajamentele de resurse sunt de multe ori 

prea mari în comparaþie cu orice beneficii potenþiale 

pentru a continua cu adoptarea de cãtre astfel de 

jucãtori, chiar dacã sunt conºtienþi de faptul cã 

standardele sunt pertinente. 

O versiune simplificatã a standardelor poate ajuta la 

depãºirea acestor obstacole. Dezvoltarea unei versiuni 

"de bazã" se va concentra mai întâi pe cele mai valoroase 

standarde, rezultând proceduri mai facile de punere în 

aplicare. 

De exemplu, cadrul ar putea specifica utilizarea unui 

GTIN, a unui cod de bare ºi a unei selecþii de tranzacþii 

EDI ca elemente de bazã ale sistemului GS1 de standarde 

care ar trebui sã fie puse în aplicare iniþial.

Deºi adoptarea completã ºi coerentã, în amonte ºi în 

aval este scopul final, suntem conºtienþi cã aceasta este o 

sarcinã aproape imposibilã. Ca o alternativã, "serviciul-la-

cerere" ar putea oferi un mecanism de traducere pentru 

a converti informaþii de la o organizaþie în formate care 

pot fi interpretate de cãtre o altã organizaþie, fãrã nici o 

schimbare de procedurã de nicio parte.

Acest tip de soluþie ar putea permite unui producãtor 

sã trimitã un set de informaþii despre produs direct din 

sistemul propriu cãtre furnizorul de servicii, furnizorul de 

servicii va organiza ºi reformata aceastã informaþie, astfel 

încât sã respecte cerinþele de primire stabilite de cãtre 

un comerciant cu amãnuntul.

Cererea de informaþii a consumatorilor este tot mai 

mare. Pentru a satisface aceastã nevoie datele de pe 

lanþul de aprovizionare vor trebui sã cumulate cu date 

suplimentare. Acest lucru va necesita o colaborare cu 

entitãþi din afara lanþului tradiþional de aprovizionare, 

cum ar fi departamentul de marketing. Pentru a satisface 

în mod eficient aceste nevoi în creºtere, companiile 

trebuie sã fie în mãsurã sã combine standardele 

existente pentru descrierea produselor cu servicii sursã 

Introducerea de programe de standardizare 

simplificate

Pârghiile oferite de standardele existente 

pentru a satisface cerintele de comunicare 

ale consumatorului

Introducerea de programe de standardizare 

simplificate

Pârghiile oferite de standardele existente 

pentru a satisface cerintele de comunicare 

ale consumatorului



de date de încredere. Având în vedere creºterea 

semnificativã a volumului de informaþii care trebuie 

comunicate consumatorilor apare necesitatea de a 

îmbina informaþii provenite din mai multe surse, de 

aceea este timpul sã regândim canalele de comunicare 

prin care se distribuie informaþiile oferite consumatorilor. 

Deoarece reglementãrile guvernamentale de trasa-

bilitate cresc iar preocupãrile consumatorului cu privire 

la alergenii alimentari ºi ingrediente devene o problemã 

de top pentru industrie, aderarea la liniile directoare 

stabilite de standardele pentru trasabilitatea ºi 

retragerea produselor va reduce riscurile potenþiale. 

O mare parte a participanþilor la studiu au specificat 

nevoia de standarde ºi de atribute suplimentare pentru 

trasabilitatea produselor, ceea ce indicã faptul cã actorii 

din industrie ar putea sã nu fie la curent cu standardele 

existente, deja dezvoltate de GS1. Punerea în aplicare a 

acestor standarde mai puþin cunoscute va da posibi-

litatea partenerilor de a colecta ºi de schimba de 

informaþii critice de-a lungul lanþului de aprovizionare.

Dezvoltarea de noi standarde pentru a permite 

industriei sã comunice valori de durabilitate cãtre 

consumatori,  ONG-uri ºi agenþii guvernamentale, este 

importantã pentru industrie. Primul pas este stabilirea 

domeniului de aplicare al standardelor necesare pentru 

o "cartã verde."

Majoritatea participanþilor la studiu au exprimat 

ingrijorarea cu privire la calitatea datelor, precum ºi 

eforturile continue de a menþine integritatea ºi 

corectitudinea datelor colectate ºi partajate. Fãrã un set 

de mãsurãtori în jurul calitãþii datelor, nu existã nici o 

responsabilitate pentru rezultate. Companiile sunt 

conºtiente de necesitatea îmbunãtãþirii calitãþii datelor. 

O parte terþã trebuie sã creeze un cadru pentru a mãsura, 

compara ºi urmãri calitatea datelor, în scopul de a 

organiza toate pãrþile responsabile pentru aderarea la 

procedurile corecte, atunci când se introduc ºi se 

partajeazã datele într-un sistem.

Colectarea de informatii suficiente despre 

originea produselor

Proiectarea unui set comun mãsurãtori 

de durabilitate 

Dezvoltarea de solutii pentru a asigura 

calitatea datelor 

Colectarea de informatii suficiente despre 

originea produselor

Dezvoltarea de solutii pentru a asigura 

calitatea datelor 

Proiectarea unui set comun mãsurãtori 

de durabilitate 

Extinderea rolului GS1 

Concluzii

Majoritatea participanþilor la studiu au subliniat cã 

una dintre barierele în calea adoptãrii a fost interpretarea 

liberã a standardelor pe parcursul implementãrii. Prin 

urmare, este important ca liniile directoare pentru 

utilizarea standardelor sã devinã mai precise ºi sã fie 

definite la un nivel mai mare de detaliu. Cele mai bune 

practici ºi studii de caz ar fi, de asemenea, de ajutor în 

ilustrarea modului de utilizare a ghidurilor ºi a impactului 

negativ al adoptãrii inconsistente. GS1 poate sã 

consilieze pãrþile interesate cu privire la standarde ºi 

procesele de implementare ºi sã ofere sisteme de 

monitorizare pentru a asigura adoptarea consecventã. De 

asemenea, în calitate de proprietar al ghidurilor de 

implementare poate oferi servicii de consultanþã pentru 

companii pentru a le sprijini în alinierea la aceste linii 

directoare în timpul punerii în aplicare. 

Industria bunurilor de larg consum a fost întot-

deauna un spaþiu extrem de dinamic. Cu schimbãrile 

aduse de tehnologiile avansate, schimbarea economiei 

mondiale ºi epuizarea resurselor naturale, industria se 

confruntã cu provocãri noi. Viitorul standardelor se va 

concentra în principal pe elementele de bazã pentru a 

sprijini standardele existente ºi a îmbunãtãþi calitatea 

datelor, cu scopul final de a oferi servicii îmbunãtãþite 

pentru consumatori într-o lume mult mai complexã. În 

plus, în zona de dezvoltare a standardelor, accentul ar 

trebui sã fie pus pe informarea consumatorilor ºi 

durabilitate.

Extinderea rolului GS1 

Concluzii
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