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Aniversarea a 40 de ani de la prima scanare a unui 

produs în  26 iunie 1974, a constituit, în cadrul lucrãrilor 

Adunãrii Generale GS1, 2014, prilej de evocare a celor 

mai sensibile provocãri ce afecteazã comunitatea GS1 

incluzând:

Inovarea ºi schimbarea pentru un viitor suste-

nabil.

Consumatorul global ºi viitorul retailului.

Lanþul valoric al viitorului (pieþele viitorului).

Numãrul de organizaþii membre prezente a fost de 

86, întrunindu-se un cvorum de 98.43% din total voturi. 

GS1 Germania, gazda evenimentului, a invitat o serie de  

vorbitori binecunoscuþi pe plan internaþional din 

industrie, retail, mediul academic ºi politic pentru a 

inspira în adopþia Standardelor GS1. Privind în viitor, 

ajutând industria ºi clienþii finali sã colaboreze pentru o 

creºtere economicã de succes ºi inovaþie, Adunarea 

Generalã din acest an a constituit un prilej unic pentru 

conducerea comunitãþii GS1 de a schiþa urmãtorii 

patruzeci de ani prin elaborarea noii noastre strategii.

n

n

n

Participanþii la comitetele GS1, echipe de intervenþie, 

grupuri de lucru  sau alte organisme similare, trebuie sã 

îºi aminteascã permanent cã scopul lor este de a spori 

capacitatea tuturor partenerilor din industrie în a 

concura mai eficient, oferind o valoare mai mare 

consumatorului sau utilizatorului final. Pentru cã 

activitatea de GS1 implicã aproape întotdeauna 

cooperarea dintre concurenþi, trebuie mare grijã sã fie 

asiguratã conformitatea cu legile anti-trust. Prin aceasta 

se înþelege cã participarea trebuie sã fie voluntarã, iar 

absenþa nu trebuie sã constituie motiv de penalizare ºi 

nu se vor susþine discuþii despre preþuri, alocare de clienþi 

sau produse, boicoturi, refuzuri de afaceri sau partajare 

de pieþe.  

Planul de afaceri GS1 pentru 2013-2014 a cuprins 45 

de puncte dintre care: 

18 (40%) sunt finalizate înainte de termen; 

Raportul activitãþii 2013-2014

n

Raportul activitãþii 2013-2014

n

n

n

Coduri de bare ºi Identificarea produselor (28  

îmbunãtãþiri ale standardelor)

n

n

n

n

n

Acuratetea Datelor 

n

n

Schimb Electronic de Date (eCom) 

n

n

Electronic Product Code (EPC) 

n

n

Sincronizarea Globalã a Datelor [GDS] 

n

n

Global Product Code (GPC) 

n

GS1 Source 

n

Standardul Global de Trasabilitate  (GTS) 

n

Specificaþii pentru imaginea produsului 

n

18 (40%) sunt în termen; 

7 (16%) sunt amânate; 

2 (4%) sunt întârziate. 

17 noi reguli de alocare a GTIN

Imbunãtãtiri în realizarea ºi evaluarea calitãtii 

codurilor de bare

5 actualizãri în lista Identificatorilor de Aplicaþie

Identificator de Aplicaþie GS1 pentru Numãrul 

Naþional de Rambursare în Sãnãtate pentru 

Brazilia

Eliminarea AI de care nu mai este nevoie ºi a 

Codului de Cupon extins

Îmbunãtãþiri pentru a se adapta standardele GS1 

la articole de bricolaj, piese de instalaþii sanitare

Mãsuri standardizate ale roþilor de cascaval

3 imbunãtãþiri ale instrucþiunilor de manipulare

Actualizãri la standardul EANCOM pentru a fi în 

conformitate cu legislaþia privind trasabilitatea 

peºtelui

Standardul pentru Specificaþia UHF Gen 2 Air 

Interface 

Standard pentru Datele Tag-ului EPC

Noua versiune care asigurã subscrierea mai 

eficace ºi cu costuri mai bune în GDSN

Versiunile 18 si 19 ale Ghidului GDS de imple-

mentare a Articolului Comercial

Publicaþie pentru extinderea clasificãrii în indus-

trie, sãnãtate, cosmeticã ºi produse alimentare

Reglementãri UE (1169) pentru încorporarea 

ingredientelor în informaþiile despre produsele 

alimentare

Imbunãtãþiri ale identificãrii paletelor în domeniul 

sãnãtãþii

Imbunãtãþiri ale cerinþelor privind rezoluþia, 

formatul fiºierelor, câmpuri, calitatea imaginii, 

utilizarea Global Document Type Identifier (GDTI) 

Standardele ratificate în perioada iulie 2013 - mai 

2014:

Standardele ratificate în perioada iulie 2013 - mai 

2014:

Coduri de bare ºi Identificarea produselor (28  

îmbunãtãþiri ale standardelor)

Acuratetea Datelor 

Schimb Electronic de Date (eCom) 

Electronic Product Code (EPC) 

Sincronizarea Globalã a Datelor [GDS] 

Global Product Code (GPC) 

GS1 Source 

Standardul Global de Trasabilitate  (GTS) 

Specificaþii pentru imaginea produsului 

Planul de afaceri GS1 

(2014/15 OGSM)

Miguel Lopera, CEO GS1

n

l

l

l

l

l

l

n

l

l

l

n

n

n

Pentru urmãtorii 3 ani, se identificã drept oportunitãþi 

de dezvoltare crearea ºi/sau implementarea de 

standarde GS1 în domeniul EPC/RFID; Recall; Food 

Service; Confecþii & Textile.  

, a prezentat planul de afaceri 

GS1 (2014/15 OGSM) ºi iniþiative strategice cheie în 

cadrul Planului de 1 an. 

Focusarea pe sectoarele centrale continuã sã 

reprezinte primul punct în agenda GS1, întelegându-se 

prin aceasta adopþia standardelor GS1. 

In retail se menþine preocuparea pentru: 

Siguranþa produselor ºi consumatorului,

Identificatori de generaþie nouã ai produselor 

(Next Generation Product Identification)

Extinderea utilizãrii EDI în toate procesele 

comerciale " Order-to-Cash"

Implementarea trasabilitãþii

Asigurarea sustenabilitãþii pe întreg lanþul de 

distribuþie

Codificarea alimentelor proaspete

In dmeniul medical, beneficiar tradiþional al 

sistemului GS1, se va acorda prioritate în continuare:

trasabilitãþii, 

Modelului de Interoperabilitate în Sãnãtate 

(HIM),

Identificãrii Unice a dispozitivelor medicale 

(UDI). 

In sectorul Transport & Logisticã, implementarea 

standardelor GS1 în cadrul proiectului STILL pune în 

evidenþã  necesitatea unei abordãri globale ºi  

sincronizate pentru angajarea în relaþia cu agenþiile 

guvernamentale, deoarece acestea au mai multe puncte 

de contact cu GS1 în domenii precum siguranþa 

alimentelor, sãnãtate, vami, trecere a frontierei, etc. 

Proiectul GS1 pentru calea feratã va fi reportat pentru 

2014/15, în vederea elaborãrii unui ghid. 

Vãmile au devenit în ultimii ani un sector cheie 

pentru GS1, care este cunoscut acum, nu numai de cãtre 

numeroase agenþii vamale care l-au numit "soluþia", dar, 

de asemenea, ca organism cu care agenþiile vamale ar 

trebui sã lucreze în toate þãrile.  

Abordarea sectorului de apãrare va fi extinsã 

pentru a include furnizorii de tehnicã pentru industria de 

apãrare. 

Planul de afaceri GS1 

(2014/15 OGSM)

Miguel Lopera, CEO GS1

Pentru urm torii 3 ani, se identific  drept oportunit i 

de dezvoltare crearea i/sau implementarea de 

standarde GS1 n domeniul EPC/RFID; Recall; Food 

Service; Confec ii & Textile.  
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Crearea unei clasificãri globale GS1 pentru sectoare ºi 

procese comerciale va permite organizaþiilor naþionale 

membre GS1 sã dezvolte bune practici din iniþiative de 

succes.  

Pentru a obþine recunoaºterea ºi andorsarea 

standardelor GS1 de cãtre principalele organizaþii din 

industria de Retail/CPG (Consumer Packaged Goods) 

implicate în siguranþa produsului ºi consumatorului, GS1 

a elaborat o nouã strategie,  care urmãreºte obþinerea de 

beneficii pentru toate pãrtile vizate. 

Prin aplicarea acestei strategii, consumatorul ar avea 

access la produse mai sigure ºi o încredere crescutã în 

lanþul de distribuþie; industria ar avea oportunitatea 

alinierii prin utilizarea standardelor GS1 existente ºi 

posibilitatea satisfacerii unor potenþiale noi cerinþe de 

siguranþã prin dezvoltarea unor standarde noi în 

domeniu; autoritaþilor li s-ar asigura facilitãti în 

supravegherea pieþei, construirea capacitaþii de 

conformare la reglementãri, îmbunãtãþirea sãnãtaþii 

publice; GS1 s-ar concentra asupra implementarii 

standardelor GS1 în sectoarele centrale ºi în sensul 

apropierii de autoritãþi.

In acord cu Raportul Aberdeen Group din 2011, cele 

mai performante companii în termeni de trasabilitate au 

realizat: 

20% mai multe produse conforme 

34% mai multe recall-uri în termen 

37 ore mai puþin în timpul de urmarire ºi trasare a 

produsului

Strategia GS1 pentru siguranþa 

produsului ºi consumatorului 

n

n

n

Strategia GS1 pentru siguranþa 

produsului ºi consumatorului 

fost de 10 milioane $ si aceasta se explicã prin timpul 

mediu ridicat de realizare a unui recall, de 42 zile ºi prin 

trasarea a numai 43% dintre produsele alimentare. 

Etichetarea greºitã este cauza numãrul 1 a recall-urilor în 

domeniul alimentar din SUA, atingând un procent de 

51% din totalul recall-urilor tutelate de FDA  (Food and 

Drug Administration). 

Soluþiile GS1 care creeaza vizibilitate pentru întãrirea 

siguranþei produsului ºi consumatorului în cadrul 

noii strategii au fost denumite cele 5 "hot spot": 

Conformitatea; Prevenirea etichetãrii greºite; Trasa-

bilitatea; Lupta împotriva contrafacerilor; Pregãtirea 

recall-ului.

Cele mai importante 6 organisme internaþionale care 

trebuie atrase de GS1 Global Office în cadrul strategiei de 

siguranþã a produselor ºi consumatorilor sunt:

Organizaþii interguvernamentale în parteneriate 

pe termen lung

n

fel, standardele GS1 abiliteazã companiile în a creºte ºi a 

îmbunãtãþi eficienþa, siguranþa, securitatea ºi dura-

bilitatea.

Noua identitate vizualã globalã a GS1 devine 

Common Global Brand System. Site-urile web ale 

organizaþiilor naþionale GS1 vor trebui reproiectate dupã 

norme unitare, care vor fi disponibile în decembrie 2014.

Organizaþiile GS1 naþionale vor  avea 1 an pentru a 

actualiza Sistemul global de reprezentãri ºi infograficã 

(ºabloane pentru imprimare ºi comunicare digitalã), de 

la data furnizãrii instrumentelor de cãtre Oficiul Global. 

Propunerea pentru strategia privind „Calitatea 

Executiei" are în vedere Implementarea standardelor ºi 

Strategia de Calitate a Datelor. 

Intr-o prima fazã se impun reglementãri pentru 

revizuirea standardelor globale ºi implementarea 

acestora pentru a asigura punerea în aplicare ºi 

realizarea interoperabilitãþii depline. Calitatea datelor 

reprezintã urmãtoarea prioritate la nivel global pentru 

GO ºi MOs care se vor concentra pe studii de caz (dupã 

adoptarea standardelor ºi serviciilor curente). Strategia 

de calitate a datelor cuprinde 4 obiective: 

Consolidarea calitãþii datelor la sursã (proprietarii 

de brand) prin folosirea cadrului DQ simplificat ºi 

adaptat la  mediul B2C

Activarea Master Data Services în toate þãrile 

Consiliului Consultativ, fie direct prin MO fie 

prin lucrul cu furnizorii terti. 

Asigurarea unui serviciu de Monitorizare ºi 

Raportare DQ pentru a evalua ºi raporta calitatea 

datelor  în serviciile de date certificate GS1 (baze 

de date ºi agregatori)

Modificare a calitãþii datelor în GEPIR. S-a 

constatat in baza experienþei ca proiectul GS1 

Intelligence, care utilizeazã datele colectate de 

cãtre retaileri în punctul de vânzare, atunci când 

numere GTIN sunt scanate, oferã o bazã de date 

mult mai largã decât GS1 Logger. De aceea ar fi 

recomandabil ca MOs sã foloseascã o combinaþie 

de GS1 Logger si GS1 Intelligence pentru a 

identifica Prefixele Global Company (GCPs) 

invalide din sistem. 

Miguel Lopera a informat Adunarea Generalã cã, în 

ºedinþa Consiliului de Administraþie, s-a convenit sã se 

Strategia pentru Calitatea Execuþiei

(2014-2016) 

n

n

n

n

Strategia pentru Calitatea Execuþiei

(2014-2016) 

dezvolte un Plan de lucru care sã aibã un impact real 

asupra Calitãþii Datelor, pentru urmãtoarea reuniune a 

Consiliului din 20 noiembrie ºi care sã fie partajat ulterior 

cu MOs ºi comunitatea de utilizatori.

Responsabilitãþile GS1 GO în cadrul acestei strategii 

vor fi de reglementare a cadrului DQ pentru a-l simplifica 

ºi pentru a se adapta la cerinþele B2C. În acest sens, 

importantã va fi identificarea companiilor þintã din retail 

ºi sãnãtate pentru programul DQF (Data Quality 

Framework) de cãtre GO si mobilizarea organizaþiilor GS1 

naþionale (MO) pentru instituirea programelor de 

instruire în DQ care sã includã principiile DQF. Utilizatorul 

Global trebuie sã îºi asume la rândul sãu angajamentul 

de a avea personal instruit în acest domeniu ºi în 

colaborare cu furnizorii de soluþii sã acþioneze conform 

recomandãrilor pentru a încorpora principiile DQF în 

practica curentã.

Obiectivul principal al acestei strategii îl reprezintã 

ridicarea sistemului GS1 la aceeasi valoare în lumea 

digitalã ca ºi în lanþurile de distribuþie tradiþionale, 

sprijinind operatorii din industrie spre a se conecta mai 

eficient cu consumatorii pe cãi fizice sau digitale în cadrul 

procesului de cumparare.  

Extinderea standardelor GS1 pentru a permite 

identificarea, clasificarea, descrierea, relaþionarea ºi 

partajarea datelor despre obiecte în lumea fizicã sau 

digitalã este soluþia GS1 în aceastã direcþie.

Prioritãþile pentru 2014/2015 în strategia GS1 Digital 

includ proiecte cheie ºi tehnologii: 

GTIN on the Web: Identificare unicã  online a 

produsului ºi reprezentare a atributelor asociate

GS1 Source:  Schimb de date master de încredere

Digital Media (Imagini, Video, etc.)

Realizarea unei Clasificãri comerciale prietenoase 

consumatorului 

Elaborarea Ghidului de utilizare a sistemului GS1 

pe Web 

Organizaþiile ºi comunitãþile GS1 vor pune accent pe 

strategia GS1 pentru Omni-channel în vederea accelerãrii 

progresului în zona digitalã. Retailul Omni-channel 

regândeste toate aspectele proceselor comerciale ale 

unei companii cu focusare constantã pe asigurarea unei 

experienþe perfecte consumatorului, indiferent de 

canalele fizice ºi digitale utilizate. 

Omni-channel constituie un ax logic al acestei 

Strategia GS1 Digital

n

n

n

n

n

Strategia GS1 Digital

Contrafacerile globale sunt estimate la 1,77 miliarde 

$ în 2015, pierderea din taxe necolectate la  77.5 miliarde 

$, iar 125 milioane $ vor fi datorate costurilor 

suplimentare în sãnãtate pentru daune determinate de 

medicamentele contrafãcute. In þãrile G20, s-au 

înregistrat 3.000 de decese datorate contrafacerii 

bunurilor de consum. 

Pierderile anuale datoritã recall-urilor ineficiente au 

Produse conforme Produse conforme Expeditii in termen Expeditii in termen Urmarire si trasare 
a produsului

Urmarire si trasare 
a produsului

20 %20 % 34 %34 %
37 h37 h

n

n

n

Asociaþii comerciale

Organizaþii profesionale:

CGF Traceability ºi Iniþiativa pentru Management-

ul Crizelor care tocmai ºi-au demarat activitatea în 

proiectul "End 2 End Value Chain". GS1 a fost 

invitatã sã facã parte din echipa centralã 

(3 retaileri, 3 producãtori, CGF E2EVC, GFSI, GS1).

Organizaþii de standardizare

Strategia privind Misiunea/

Viziunea GS1

GS1 crede în puterea standardelor de a transforma  

munca ºi viaþa oamenilor prin crearea unei baze comune 

pentru mediul de afaceri, prin identificarea unicã, 

capturã automatã corectã ºi schimbul de informaþii 

autentice, vitale despre produse, locaþii ºi active. In acest 

Strategia privind Misiunea/

Viziunea GS1
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strategii pe fondul unei evoluþii discontinui în sectorul 

de retail ºi apariþiei de noi cerinþe de afaceri identificate 

consecvent de cãtre industrie ºi analisti. Retailul de tip 

omni-chanel implicã o abordare coerentã pentru 

consumator atât prin canale de cumpãrãturi fizice cât ºi 

prin cele digitale, pe baza extensiei standardelor GS1 

pentru a sprijini procesele comerciale pe Lanþul de 

Aprovizionare ºi de Cerere.

Standardele GS1 vor fi extinse pentru a permite 

identificãri, clasificãri, descrieri de încredere, relaþii ºi 

schimb de date despre obiectele din întreaga lume 

digitalã ºi fizicã. 

Prioritãþile pentru 2014/15 sunt GTIN - pe Web 

(identificator unic al produsului în mediu on-line ºi 

reprezentarea atributelor asociate); GS1 Source (baza de 

n

n

n

GS1 Global aprobã planul de tranziþie

Actualul bord EPCglobal se dizolvã

Noul bord EPCglobal se constituie ºi finalizeazã 

conceptual ºi legal detaliile tranziþiei EPCglobal la 

noul statut Business Technology Innovation 

Network.

Procesul de recrutare de membri ai noului Consiliul 

EPCglobal va avea loc printr-un apel pentru nominalizãri 

emis în urma reuniunii Adunãrii Generale. Consiliul va fi 

iniþial restrâns ºi va defini detaliile modului în care va 

lucra reþeaua, KPI-urile ºi metodologia de prioritizare a 

Actualul Lanþ de Aprovizionare & Cerere Actualul Lan  de Aprovizionare & Cerere þ

date de încredere); Media Digitalã; Clasificarea Comer-

cialã prietenoasã cu consumatorul ºi Ghidul de utilizare a 

Sistemului GS1 pe Web. 

În urma propunerii adresate de preºedinte, Adunarea 

Generalã a aprobat în unanimitate Strategia Digital GS1 

ºi prioritãþile pentru 2014/15. Cu acest prilej, MOs au fost 

rugate sã încerce sã recruteze cel puþin un partener de 

industrie care activeazã la nivel global pentru a participa 

ºi ajuta GS1 în dezvoltarea strategiei sale digitale. 

Construirea Reþelei de Inovaþii în Tehnologia de 

afaceri identificã cele mai presante provocãri comerciale 

de viitor ºi soluþiile potentiale. Prin aceastã strategie se 

urmãreste alinierea viziunii din interiorul ºi exteriorul 

comunitãþii GS1 pentru a realiza un plan de inovaþii în 

tehnologia de afaceri care sã identifice oportunitãþi, sã 

minimizeze amenintãrile ºi sã recomande operatorilor 

din industrie, inovaþii potrivite scopurilor.

Un rol primordial s-a acordat planului de tranziþie a 

EPCglobal cãtre un nou statut Bussiness Technology 

Strategia pentru Inovaþie Strategia pentru Inovaþie 

proiectelor. Consiliul se va extinde la aproximativ 25 de 

membri. 

Indicatorii de performanþã KPI vor fi implementaþi  

progresiv, în primul rând de cãtre MO din Consiliul 

Consultativ ºi apoi de întreaga comunitate. Nevoia 

pentru o calitate bunã a datelor ar trebui sã se reflecte 

mai clar în KPI. Pentru aceasta se impune a colecta datele 

ºi a crea o bazã pentru toþi  KPI, precum ºi definirea 

obiectivelor acestora. 

Biroul Global trebuie sã asigure o coerenþã în 

înregistrarea ºi utilizarea mãrcilor locale de cãtre MOs pe 

Strategia pentru Acordul de Licenþã

pentru Mãrcile Comerciale (TMA)

Strategia pentru Acordul de Licenþã

pentru Mãrcile Comerciale (TMA)

baza unui ghid cu exemple de utilizare corectã a 

brandurilor locale. MOs ar trebui sã informeze Biroul 

Global înainte de a crea un nou nume de brand local 

pentru a fi aprobat. Acest mod de lucru se impune pentru 

a evita ca o MO sã foloseascã acelaºi nume pentru un 

serviciu local ca într-o altã tarã membrã GS1; pe de altã 

parte numele serviciului în douã tãri membre GS1 ar 

putea fi la fel în cazul în care serviciul din spatele numelui 

este acelaºi. 

TMA reprezintã o miºcare excelentã pentru GS1 ca 

organizaþie globalã, iar în ceea ce priveºte executarea ºi 

Innovation Network. S-au marcat urmãtorii pasi de 

urmat:

GS1 Advisory Council revizuie planul de tranziþie

Actualul bord EPCglobal recomandã planul de 

tranziþie pentru GS1 Global ºi GS1 US si aprobã 

modificãrile minore conforme legislaþiei actuale 

pentru a facilita tranziþia

n

n

derularea, MOs mai mari vor partaja experienþele la 

Global Forum, iar MOs mai mici vor pune în aplicare TMA 

în intervalul de timp propus cu ajutor de la Oficiul Global. 

S-a remarcat cã în cazul în care MOs au dreptul sã 

înregistreze branduri locale care încorporeazã branduri 

globale, acest lucru ar putea duce la o proliferare de 

branduri cu mai multe variante ºi o devalorizare a 

mãrcilor la nivel mondial. 

Ar trebui de aceea sã fie obþinutã aprobarea Oficiului 

Global înainte ca MOs sã inregistreze branduri locale ce 

încorporeazã mãrci globale. 

A existat un webinar pe aceastã temã care explicã 

cum trebuie utilizate brandurile la nivel mondial în 

brandurile locale. 

Va trebui alcatuitã o bazã de date cu toate brandurile 

locale folosite în tãrile membre GS1. 

Componentele Reþelei de Inovaþii Tehnologice în Afaceri Componentele Re elei de Inova ii Tehnologice n Afaceri þ þ î
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În perioada 03.11.2013 - 07.11.2013, la Nisa a fost 

organizat Forumul Regional GS1 2014, la care au 

participat ºi reprezentanþi ai Asociaþiei GS1 România.

Evenimentul din acest an, având deviza „Serving the 

21st-century consumer" a fost deschis de cãtre 

Preºedintele GS1, domnul Miguel Lopera, a cãrui 

prezentare a fost axatã pe beneficiile inovaþiei continue 

a strategiei globale GS1. Astfel, au fost discutate mai 

multe aspecte, printre care importanþa strategiei digitale 

GS1, a unui sistem global comun al brandului, precum ºi 

a implementãrii standardelor GS1 în sectoarele 

emergente.

Luând în considerare impactul major oferit de o 

consecvenþã a imaginii, este încurajatã dezvoltarea 

caracterului global al brandului GS1, prin asigurarea 

unor trãsãturi definitorii:

Coerenþa cu valorile GS1

Consecvenþa atât online cât ºi offline

Brandul Global GS1

n

n

Brandul Global GS1

n

n

Strategia Calitãþii Datelor

n

n

n

n

Strategia Digitalã  Omnicanal

Suficientã flexibilitate, pentru a permite adap-

tarea la diversele nevoi ale organizaþiilor

Design atractiv din punct de vedere vizual, având 

în vedere diversitatea publicului GS1.

În acest sens, prima etapã a constat în dezvoltarea 

unui Web Toolkit, lansat în luna mai  2014, ce urmeazã a 

fi utilizat pentru menþinerea unei consecvenþe a 

mediului online pentru toate organizaþiile membre GS1. 

Termenul limitã de implementare anunþat este luna 

mai 2016. 

Urmãtoarea etapã vizeazã adoptarea, de cãtre 

organizaþiile membre, a unor noi template-uri, materiale 

printate ºi  instrucþiuni ce vor fi disponibile începând cu 

luna decembrie 2014.

În vederea îmbunãtãþirii continui a calitãtii datelor, 

organizaþiilor membre le este recomandatã respectarea 

a patru cerinþe fundamentale :

Consolidarea calitãþii datelor direct la sursa 

acestora, prin implementarea unor programe de 

training destinate companiilor mari.

Furnizarea serviciilor de master data în mod direct 

sau printr-o altã organizaþie partenerã.

Dezvoltarea serviciului de monitorizare a calitãþii 

datelor

Actualizarea bazei de date GEPIR.

Strategia Omnicanal, având ca termen de imple-

mentare luna mai 2015, va îmbunãtãþi experienþa de 

Strategia Calitãþii Datelor

Strategia Digitalã  Omnicanal

cumpãrare online prin adãugarea de noi funcþionalitãþi, 

conducând astfel la o creºtere semnificativã a vânzãrilor. 

Aºadar, rolul GS1 se va regãsi într-o metodã de 

cãutare eficientizatã, într-o detaliere mai amplã a 

informatiilor despre produse, o sporire a transparenþei 

inventarului, precum ºi într-o diminuare a numãrului de 

produse contrafãcute.

Prin urmare, în funcþie de nivelul de dezvoltare al 

pieþei ºi implicit al organizaþiilor membre, se urmãreºte 

crearea funcþiilor Omni-canal locale, împreunã cu 

identificarea potenþialilor clienþi.

Scopul reþelei de inovaþie este identificarea celor mai 

importante provocãri în afaceri, precum ºi abordãrile 

optime pentru soluþionarea lor, precum ºi identificarea 

trendurilor tehnologice, sociale ºi economice, care ar 

putea perturba activitatea GS1 în urmãtorii 3 ani.

De asemenea, se urmãreºte influenþarea viziunii atât 

din interiorul, cât ºi din exteriorul comunitãþii GS1 în 

vederea producerii de rapoarte pentru identificarea 

oportunitãþilor, atenuarea ameninþãrilor, precum ºi 

îndreptarea comunitãþii spre noi inovaþii benefice pentru 

viitorul GS1, prioritizând însã înspre sesizarea riscurilor 

aduse Sistemului GS1.

InZone, bazat pe o reþea socialã corporate, va fi locul 

în care grupuri numeroase ºi variate de persoane din 

interiorul Comunitãþii GS1 vor identifica, discuta ºi stabili 

importanþa unor provocãri, tehnologii sau trenduri de 

business, dintr-o mare diversitate de domenii.

Subiectele cãrora li se va acorda un interes sporit 

(prin discuþiile InZone ºi/sau cerere GS1) vor trece în 

etapa denumitã „Incubator". Pentru a ajunge aici va fi 

nevoie de un subiect, obiectiv ºi plan de acþiune clar, 

precum ºi de o participare activã a persoanelor 

implicate.

În „Incubator", obiectivul devine explorarea amãnun-

þitã a subiectelor, împreunã cu prezentarea unei analize 

cãtre GS1 sub forma unui Raport. Aceastã explorare în 

detaliu va putea fi fãcutã ºi prin intermediul 

workshopurilor sau a altor participanþi.

În prezent, au avut loc discuþiile iniþiale demarãrii 

proiectului InZone (identificarea candidaþilor pentru 

Inovation Board, organizarea de întâlniri în vederea 

implementãrii planurilor ºi coordonãrii resurselor, 

numirea celor 6 directori ai unei Comisii de Nomina-

lizare) în perioada mai-octombrie 2014. 

Reþeaua de Inovaþie Reþeaua de Inovaþie 

În continuare, paºii urmãtori vor viza finalizarea 

planului de implementare, prin identificarea primelor 

subiecte importante, programatã pentru începutul 

anului 2015, urmatã de lansarea oficialã a Reþelei de 

Inovare în Februarie 2015. 

NGPI este un proiect inovator, creat cu scopul 

dezvoltãrii unor noi funcþionalitãþi în identificarea 

produselor. Dintre acestea pot fi amintite scanarea cu 

ajutorul telefonului mobil sau gestionarea varietãþilor de 

produse.

În ceea ce priveºte diversitatea produselor, existã 

numeroase schimbãri minore (cum este cazul etichetelor 

promoþionale sau ale micilor modificãri de formulã sau 

ambalaj) care nu necesitã înlocuirea codului de bare 

(GTIN). 

Însã, în lumea digitalã, am fost rugaþi sã facem aceste 

diferenþe cât mai vizibile, pentru a exista o potrivire 

perfectã între produsul comandat de cumpãrãtori online 

ºi produsul primit, fapt ce a devenit acum posibil prin 

implementarea proiectului Next Generation Product 

Identification.

Diane Taillard, Directorul pentru Trasabilitate ºi 

Securitate, a ridicat problema sporirii siguranþei 

cumpãrãtorilor printr-o implementare mai amplã a 

standardelor GS1, trecând de la simpla eficientizare a 

lanþului de aprovizionare la creºterea nivelului calitãþii ºi 

securitãþii procesului de cumpãrare.

Proiectul oferã organizaþiilor membre numeroase 

beneficii:

Sesiuni de training

Consultantã

Controale de calitate (a etichetelor logistice, spre 

exemplu)

Diverse instrumente destinate eficientizãrii 

fluxurilor: 

platformã pentru rechemãri, 

reþea de trasabilitate.

Implementarea cu succes a standardelor GS1 ce 

vizeazã securitatea aplicaþiilor va conduce la oferirea 

expertizei GS1 în ceea ce priveºte bunele practici în 

domeniu.

Next Generation Product Identification

(NGPI)

n

n

n

n

l

l

Next Generation Product Identification

(NGPI)
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Reþeaua GEPIR versiunea 4.0

n

n

n

n

n

Reþeaua GEPIR oferã acces read-only la datele 

asociate tuturor cheilor GS1 având la baza Prefixul de 

Companie GS1. Serverele care susþin versiunea 4.x 

trebuie sã fie în mãsurã sã satisfacã cererile deservite de 

versiunea 3.x (sã genereze rãspunsurile pentru versiunea 

3.x) pânã în momentul în care va fi lansatã versiunea 5.0. 

Clienþii (ºi serverele) ar trebui sã verifice directorul 

rãdãcinã GEPIR pentru a afla care versiune poate fi 

suportata de server.

Global Electronic Party Information Registry (GEPIR) 

rãspunde la întrebãri precum:

Cine deþine licenþa pentru cheile de identificare 

GS1?

Cine deþine licenþa pentru Prefixele de Companie 

GS1?

Care sunt informaþiile despre o entitate care este 

titular de licenþã?

Care sunt datele de baza din GEPIR despre un 

GTIN?

Care organizaþie naþionalã GS1 este responsabilã 

cu întreþinerea datelor master, în special în cazul 

numerelor "Alliance"?

Componenta fundamentalã ºi esenþialã a stan-

dardelor globale GS1 o reprezintã sistemul de 

numerotare. Prefixul GS1 al Companiei, în combinaþie cu 

un sufix atribuit de utilizator asigurã identificarea unicã a 

articolelor, partenerilor/locaþiilor, expediþiilor ºi altor 

elemente din lanþul de aprovizionare. 

Reþeaua GEPIR, administratã de cãtre organizaþiile 

naþionale membre GS1, conferã o asociere între 

numerele de identificare ale produselor ºi informaþiile 

despre produsele identificate. GEPIR oferã în acelaºi timp 

posibilitatea de a cãuta informaþii pe baza unor criterii 

cum ar fi numele companiei, oraº, þarã, etc. Cu excepþia 

datelor esenþiale, organizaþiile naþionale membre GS1 nu 

depoziteazã în mod normal informaþiile necesare 

Reþeaua GEPIR versiunea 4.0

comerþului electronic despre companii sau despre 

produse, la nivel detaliat, în serverele centrale ale reþelei 

GEPIR. În cazul în care sunt necesare informaþii sau date 

detaliate cu privire la un articol, cererea este direcþionatã 

cãtre serverul central care le conþine sau la un server 

extern de depozitare a informaþiilor suplimentare. Unele 

MOs gãzduiesc ºi servicii de furnizare a informaþiilor 

detaliate, dar acestea nu sunt asigurate de reþeaua GEPIR 

centralã. Rolul GEPIR este de a ºti unde sunt stocate 

astfel de informaþii. 

GEPIR se bazeazã pe folosirea protocoalelor de 

internet, în special HTTP, Hypertext Transfer Protocol ºi 

XML, eXtensible Mark-up Language.

In aceastã nouã versiune a specificaþiilor GEPIR 

gãsim:

GEPIR a fost una dintre primele aplicaþii globale de 

tip reþea care a folosit XML. De la versiunea originalã, 

s-au realizat progrese în dezvoltarea unui set de 

componente comune XML pentru a fi utilizate de 

comunitatea GS1. 

GEPIR V4.0 foloseºte aceste componente acolo unde 

este posibil.

Din perspectiva MO, functionalitãþile suplimentare 

includ:

susþinere pentru toate cheile de identificare GS1 

campuri de date definite de utilizator dând MO 

posibilitatea prestãrii unor servicii cu valoare 

adãugatã

analiza ºi raportarea extinsã a erorilor  

sprijin suplimentar la introducerea datelor

mecanism de autorizare imbunãtãþit pentru 

determinarea "Utilizatorilor Premium"

sintetizarea documentaþiei: de la  "4 Specificaþii + 

4 Ghiduri" la "1 Specificaþie + 1 Ghid"

posibilitatea dezvoltãrii instrumentelor precum 

Studii de caz, Diagrame ale Activitãþii & Succesiu-

nii, Modele UML

Din perspectiva companiei utilizatoare, funcþiunile 

suplimentare includ:

acces la date suplimentare despre companii prin 

GLN in cadrul GEPIR

rezoluþii la un numãr mare de cerinþe in GEPIR 

GSMP  

aliniere cu GS1 Global Data Dictionary, asigu-

randu-se consecvenþa cu sistemul GS1

compatibilitate ºi plan de migrare

1) Noi formate

2) Noi functionalitãþi ºi modificãri

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1) Noi formate

2) Noi functionalit i i modific riãþ º ã

Proces

GEPIR este un serviciu unic pe baza de internet care 

oferã acces la informaþiile de contact de bazã pentru 

companiile membre GS1.  Prin simpla tastare în GEPIR a 

numãrului codificat în codul de bare al produsului, se pot 

gãsi datele de contact ale titularului licenþei pentru acel 

cod de bare. Numerele de identificare ale locaþiei fizice 

sau expeditiei pot fi, de asemenea, utilizate drept criterii 

de cãutare.

Coloana vertebralã GS1 pentru reþeaua GEPIR este 

Directorul Rãdãcinã (Root Directory) GEPIR. Acesta este 

constituit dintr-o serie de fiºiere XML care oferã 

informaþii cu privire la traseul interogãrilor în reþea, pe 

baza intervalelor de numere alocate ca Prefixe GS1 de 

Companie, organizaþiilor membre GS1 naþionale. 

Funcþionalitatea retelei GEPIR centrale este obþinuta prin 

cunoaºterea topologiei reþelei în fiecare nod al acesteia. 

Aceasta informaþie ºi alþi parametri utili sunt pãstraþi 

într-o bazã de date centralã ºi distribuiþi ca fisier XML. În 

versiunea 4.0, accesul la acest fiºier este permis numai 

organizaþiilor naþionale membre GS1. Directorul rãdã-

cina nu este folosit în afara comunitãþii GS1, accesul fiind 

guvernat de însuºi conþinutul sau.

Scopul principal al directorului rãdãcinã este de a 

permite asocierea  Prefixelor de þarã GS1 ºi codurilor de 

þarã alfabetice cu un anumit nod GEPIR. Dacã este 

procesatã o cerere pe bazã unei chei GS1, va fi extras 

întâi codul de þarã ºi identificata MO. Se verificã statutul 

în GEPIR al MO ºi, cu excepþia cazului în care MO nu este 

pe GEPIR, se gãseste URL-ul la router-ului adecvat. Sunt 

Proces

Strategia calitãþii datelorStrategia calitãþii datelor
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utilizate pentru autorizare elementele IP router ºi 

netmask. Un ruter ce susþine versiunea 4.0 (ºi versiunea 

3.1 / 3.2) a GEPIR trebuie sã verifice GLN pentru a 

identifica solicitantul ºi apoi sã autentifice adresa IP ºi 

netmask pentru orice interogare introdusã folosind 

directorul rãdãcinã ºi sã permitã interogãri de la alte 

routere cu versiuni  4.0 (ºi versiunea 3.1 / 3.2), pentru a fi 

procesate. Cele mai multe elemente sunt doar pentru 

informare. Numele MO ºi adresa pot fi, de exemplu, 

afiºate atunci când apare o eroare sau dacã nu se gãseºte 

nici o înregistrare. Elementele  GLN router ºi GLN server 

pot fi folosite pentru a identifica expeditorul unui 

rãspuns. MO sunt invitate sã trimitã o versiune actuali-

zatã în limba naþionala echipei  GS1 GEPIR.

Punctele de acces la serviciu în reþeaua GEPIR sunt 

nodurile la nivel de GS1 MO. Unele MO gãzduiesc 

informaþiile în propriul nod din reþeaua GEPIR. Pentru MO 

care nu pot sau nu doresc acest lucru, Global Office 

asigurã serviciile de gãzduire în GEPIR sprijnind astfel 

participarea tuturor MO în GEPIR. 

Utilizatorii serviciului GEPIR sunt publicul larg. 

Reþeaua GEPIR este un sistem deschis disponibil pentru 

toþi utilizatorii care pot accesa reþeaua. Nu existã restricþii 

determinate de calitatea de membru GS1 pentru a afla 

informaþii conþinute în aceastã reþea. Utilizatorii pot 

accesa GEPIR fie prin intermediul MO, fie prin intermediul 

interfeþei pentru Serviciul de gãzduire GEPIR al GS1 

Global Office. 

Beneficiile reþelei GS1 GEPIR sunt dependente de 

informaþiile comunicate de cãtre GS1 MO, care se bazeazã 

pe alocarea corespunzãtoare a Prefixelor GS1 de Compa-

nie ºi cheile de identificare unicã GS1.

Coreografia GEPIRCoreografia GEPIR

GEPIR are utilizãri diferiteGEPIR are utilizãri diferite

1. Widgets Inc. aderã la GS1 prin intermediul 
organizaþiei nationale (MO) ºi primeºte 
un numãr denumit Global Company Prefix (GCP)

1. Widgets Inc. aderã la GS1 prin intermediul 
organizaþiei nationale (MO) i prime te 
un numãr denumit Global Company Prefix (GCP)

inregistrareinregistrare

primeste GCPprimeste GCP

2. Organizaþia Membrã GS1 stocheazã principalele 
informaþii de contact ale Widgets Inc. 
ºi le disponibilizeazã prin intermediul GEPIR

2. Organizaþia Membrã GS1 stocheazã principalele 
informaþii de contact ale Widgets Inc. 
i le disponibilizeazã prin intermediul GEPIR

3. O persoanã gãseste un produs fabricat de 
Widgets Inc. ºi doreste sã afle informaþiile 
de contact ale companiei. Persoana tasteazã 
numãrul din codul de bare al produsului în GEPIR.

3. O persoanã gãseste un produs fabricat de 
Widgets Inc. i doreste sã afle informaþiile 
de contact ale companiei. Persoana tasteazã 
numãrul din codul de bare al produsului în GEPIR.

4. GEPIR utilizeazã partea GCP din numãrul 
codului de bare ca referinþã pentru a gãsi MO 
corect cãreia sã îi solicite informaþiile de contact

4. GEPIR utilizeazã partea GCP din numãrul 
codului de bare ca referinþã pentru a gãsi MO 
corect cãreia sã îi solicite informaþiile de contact

Cererile pot fi transmise 
folosind un computer 
sau un telefon mobil 
precum ºi conexiunea 
maºinã-la-maºinã

Cererile pot fi transmise 
folosind un computer 
sau un telefon mobil 
precum i conexiunea 
ma in -la-ma in

5. MO care întreþine informaþiile foloseste 
reþeaua GEPIR pentru a returna clientului 
informaþiile de contact ale Widgets Inc.

5. MO care întreþine informaþiile foloseste 
reþeaua GEPIR pentru a returna clientului 
informaþiile de contact ale Widgets Inc.

WIDGETS INC.WIDGETS INC.

Retea de servere
GS1 locale

Retea de servere
GS1 locale
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Strategii de protejare a brandurilor
prin servicii ºi soluþii GS1
Strategii de protejare a brandurilor
prin servicii i solu ii GS1º þ

Cerinþa de a menþine produsele 

periculoase în afara lanþului de 

aprovizionare are ca scop protejarea 

sãnãtãþii oamenilor

Cerin a de a men ine produsele 

periculoase n afara lan ului de 

aprovizionare are ca scop protejarea 

s n t ii oamenilor

þ þ

î þ

ã ã ãþ

Produsele contrãfãcute penetreazã 

lanþurile de aprovizionare de înaltã 

securitate

Produsele contrãfãcute penetreazã 

lan urile de aprovizionare de nalt  

securitate
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Creºterea ameninþãrii ridicatã de contrafaceri ºi de 

comertul ilicit impune evidenþierea modului în care 

standardele globale, serviciile ºi soluþiile GS1 pot juca un 

rol vital in eradicarea problemei.

Trebuie determinate tendinþele cheie ºi practicile 

înºelãtoare ºi trebuie înþeles cum sã se securizeze 

lanþurile globale de aprovizionare împotriva bunurilor 

contra-fãcute prin intermediul vizibilitãþii, trasabilitãþii ºi 

transparenþei.

In primul rând trebuie sã se rãspundã la urmãtoarele 

întrebari:

Care va fi valoarea rezultatã din includerea 

standardelor, a serviciilor ºi soluþiilor GS1 în 

strategiile de protejare a brandului?

Ce standarde, servicii ºi solutii sunt disponibile în 

prezent?

Acest material va aduce lãmuririle necesare prin:

Descrierea standardelor, proceselor ºi tehno-

logiilor care identificã unic obiecte ºi activitãþi 

oferind vizibilitate ºi trasabilitate în cadrul 

organizaþiilor ºi pe lanþurile lor extinse de 

aprovizionare;

Descr ierea modului  in  care  abordarea  

standardizatã faciliteazã relaþii mai productive, 

mutual avantajoase intre partenerii comerciali 

prin crearea posibilitãtii de detectare ºi rechemare 

mai rapide a produselor contrafãcute sau 

nesigure;

Descrierea unui cadru interoperabil pentru 

identificarea obiectelor ºi servicii de autentificare.

n

n

n

n

n

Problema contrafacerilor

Contrafacerea a trecut de la operaþiuni larg rãspân-

dite la afaceri globale foarte profitabile cu productie în 

masã, vânzãri globale ºi reþele de distribuþie globale 

complexe. Obiecte fizice contrafãcute se gãsesc în 

aproape toate þãrile ºi virtual în toate sectoarele 

economiei globale. Contrafacerile sunt adeseori sub 

standarde ºi pot ridica riscuri serioase pentru sãnãtate ºi 

siguranþã, estimându-se anual 3,000 decese în cadrul 

membrelor G20. 

Problema contrafacerilor

În 2011, Alianþa Comerciantilor pentru a opri 

contrafacerea ºi pirateria (BASCAP), cu sediul la Paris, a 

estimat cã piaþa contrafacerilor ºi pirateriei este în 

creºtere anualã de 22%. Potrivit BASCAP contrafacerea ºi 

pirateria afecteazã practic fiecare categorie de produse. 

Zilele când doar bunurile de lux erau contrafãcute, sau 

când CD-uri de muzicã neautorizate ºi DVD-uri de film 

erau vândute la colþuri de stradã, au trecut de mult. 

Astãzi, falsificatorii produc alimente, bãuturi, produse 

farmaceutice, dispozitive medicale, electronice, 

semiconductori, produse electrice ºi consumabile, piese 

auto si de avion, precum ºi produse de uz casnic de zi cu 

zi. Milioane de produse contrafãcute sunt produse ºi 

livrate în întreaga lume spre piete în curs de dezvoltare ºi 

dezvoltate deopotrivã la rate crescute de pãtrundere pe 

lanþurile de aprovizionare legitime ºi sigure. Consu-

matorii ºi pacientii sunt ameninþaþi de produsele 

nesigure ºi ineficiente, în timp ce guvernele, întreprin-

derile ºi societatea sunt jefuite de miliarde asociate  

taxelor,  veniturilor ºi locurilor de muncã.

nivel mondial este estimatã la peste 650 miliarde dolari 

SUA. Raportul BASCAP a folosit analiza OCDE 2008 si a 

estimat pentru 2015 un impact de 1,77 trilioane dolari.

Un astfel de dezechilibru submineazã dezvoltarea 

economicã, comerþul internaþional liber ºi investiþiile. Nici 

o afacere legalã si nici o þarã nu este imunã la impactul 

contrafacerii ºi pirateriei. Nici un sector de business sau 

tarã nu poate duce aceastã luptã singurã. 

Pentru analizã, s-a ales un sector care mai mult decât 

oricare altul a fost þinta falsificatorilor, cu consecinte 

periculoase pentru pacienþi ºi cu un impact grav asupra 

producãtorilor legali de medicamente de marcã ºi 

generice.

Un astfel de dezechilibru submineazã dezvoltarea 

economicã, comerþul internaþional liber ºi investiþiile. Nici 

o afacere legalã si nici o þarã nu este imunã la impactul 

contrafacerii ºi pirateriei. Nici un sector de business sau 

tarã nu poate duce aceastã luptã singurã. 

Pentru analizã, s-a ales un sector care mai mult decât 

oricare altul a fost þinta falsificatorilor, cu consecinte 

periculoase pentru pacienþi ºi cu un impact grav asupra 

producãtorilor legali de medicamente de marcã ºi 

generice.

Tabel 1. Imaginea de ansamblu

Estimare a valorii totale a contrafacerilor ºi produselor piratate în 2008 ºi 2015 ºi efectele asupra principalelor 

economii ºi  a ocupãrii fortei de muncã

Tabel 1. Imaginea de ansamblu

Estimare a valorii totale a contrafacerilor i produselor piratate n 2008 i 2015 i efectele asupra principalelor 

economii i  a ocup rii fortei de munc

º î º º

º ã ã

* Efecte asupra taxelor, bunãstarii, costuri ale serviciilor de sãnãtate, fluxuri FDI

** Limite estimate pentru economiile G20 

* Efecte asupra taxelor, bunãstarii, costuri ale serviciilor de sãnãtate, fluxuri FDI

** Limite estimate pentru economiile G20 Sursa: Frontier EconomicsSursa: Frontier Economics

Efectele asupra economiei mondiale sunt semni-

ficative ºi implicaþiile pe termen lung ale creºterii 

continue a acestui comerþ ilicit sunt enorme. În 2008, 

OCDE a raportat cã "comerþul internaþional în produse 

contrafãcute ºi piratate ar putea fi de pânã la 360 

miliarde dolari SUA". Cumulând cu valoarea produselor 

falsificate ºi consumate pe plan intern, volumul 

important de produse digitale contrafãcute distribuite 

prin intermediul internetului, pierderea datoratã stopãrii 

dezvoltarii economice, daunele aduse sãnãtatii ºi 

siguranþei, transferul redus de tehnologie ºi inovaþie, 

valoarea totalã a mãrfurilor contrafacute ºi piratate la 

Soluþia

GS1 este singura organizaþie globalã nonprofit care 

ºi-a asumat rolul de încredere de Agenþie Emitenta a 

Identificatorilor unici ai obiectelor. Acest rol vital este 

GS1 este ideal pozitionat astfel încât sa joace un rol 

cheie în dezvoltarea ºi implementarea standardelor 

globale, serviciilor ºi soluþiilor de combatere a 

contrafacerilor. Soluþiile pentru a contracara problema 

crescândã a contrafacerilor trebuie sã fie globale. Aici 

intervine GS1 oferind rãspunsuri reale ºi imediate la 

aceasta problemã.

Soluþia

GS1 este singura organizaþie globalã nonprofit care 

ºi-a asumat rolul de încredere de Agenþie Emitenta a 

Identificatorilor unici ai obiectelor. Acest rol vital este 

13131212

Categorii OECDCategorii OECD

Produse contrafãcute ºi piratate, comercializate în plan mondialProduse contrafãcute ºi piratate, comercializate în plan mondial

Produse contrafãcute ºi piratate, produse ºi consumate 
în plan naþional/intern
Produse contrafãcute ºi piratate, produse ºi consumate 
în plan naþional/intern

Produse digitale piratateProduse digitale piratate

Efecte pe scarã largã în economiile principale *Efecte pe scarã largã în economiile principale *

Pierderi rezulatate din reducerea salariaþilor **Pierderi rezulatate din reducerea salariaþilor **

Estimare OECD în 
miliarde USD (2008)
Estimare OECD în 
miliarde USD (2008)

Estimare BASCAP în 
miliarde USD (2015)
Estimare BASCAP în 
miliarde USD (2015)

SubtotalSubtotal

285 - 360285 - 360

140 - 215140 - 215

30 - 7530 - 75

455 - 650455 - 650

125125

2,5 milioane2,5 milioane

770 - 960770 - 960

370 - 570370 - 570

80 - 24080 - 240

1220 - 17701220 - 1770

peste 125peste 125

peste 2,5 milioanepeste 2,5 milioane



Continua creºtere a vânzãrilor online de 

produse piratate ºi contrafãcute va depãºi în 

curând volumul de astfel de bunuri vândute 

de vânzãtorii ambulanþi pe stradã sau alte 

pieþe fizice.

Continua creºtere a vânzãrilor online de 

produse piratate ºi contrafãcute va depãºi în 

curând volumul de astfel de bunuri vândute 

de vânzãtorii ambulanþi pe stradã sau alte 

pieþe fizice.
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autorizat de catre International Standards Organization 

(ISO) care a alocat organizaþiei GS1, un bloc de Issuing 

Agency Codes (IAC's) intr-o plaja de la 0 la 9.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

 In 

concordanþa cu standardele ISO, nici unei alte organizaþii 

nu i se va aloca acest bloc de identificatori unici. Rolul 

GS1 de Agentie emitentã este acela de a asigura ca 

regulile de alocare sunt definite, iar identificatorii sunt 

înregistraþi, controlaþi ºi mentinuþi astfel încât sã se 

asigure unicitate globalã. GS1 atribuie chei de 

identificare unice care sprijinã diferite industrii in 

identificarea unicã global a bunurilor fizice sau unitãþilor 

logistice (precum palete sau containere), mijloacelor fixe 

returnabile, locaþiilor fizice, serviciilor etc. Dupa aderarea 

la GS1, companiei îi este atribuit un Prefix de companie 

unic global, care permite crearea oricãrei chei de 

identificare GS1 în sprijinul operaþiunilor pe lanþul de 

distribuþie.

GTIN - Global Trade Item Number

GLN - Global Location Number

SSCC - Serial Shipping Container Code

GRAI - Global Returnable Asset Identifier

GIAI - Global Individual Asset Identifier

GSRN - Global Service Relation Number

GDTI - Global Document Type Identifier

GSIN - Global Shipment Identification Number

GINC - Global Identification Number for 

Consignment

GCN - Global Coupon Number

În esenþã, soluþia globalã a problemei contrafacerilor 

începe cu un nivel fundamental al standardelor lanþului 

de aprovizionare global acceptate pentru a identifica 

obiectele ºi apoi pentru a captura informaþii despre 

acestea în punctele cheie ale lanþului de aprovizionare ºi 

apoi pentru a împãrtãºi cu uºurintã informaþiile între 

pãrþile interesate.

Cadrul GS1 pentru vizibilitate aduce toate acestea 

laolaltã ºi  conferã atât de necesarele nivele 

fundamentale ºi modulele care permit organizaþiilor sã 

se concentreze mai mult asupra modului de utilizare a 

informaþiilor, decât cum sã se obþinã aceste informaþii. 

Aceasta ajutã la îmbunãtãþirea colaborãrii, trasabilitatii, 

transparenþei, securitatii ºi vizibilitãtii în lanþul de 

aprovizionare.

O componentã cheie a cadrului vizibilitãtii care sã 

permitã schimbul în timp real al informaþiilor despre 

evenimentele de pe lanþul de aprovizionare este 

standardul Electronic Product Code Information Services 

(EPCIS). Managementul în timp real al evenimentului 

autorizat de catre International Standards Organization 

(ISO) care a alocat organiza iei GS1, un bloc de Issuing 

Agency Codes (IAC's) intr-o plaja de la 0 la 9.

þ

poate juca un rol vital în securizarea lanþurilor de 

aprovizionare ºi la reducerea riscului pãtrunderii 

contrafacerilor în timpul tranzitului mãrfurilor.

Beneficii imediate se pot acumula din utilizarea 

standardelor globale, serviciilor ºi soluþiilor existente. Ele 

pot fi folosite de cãtre proprietarii de brand pentru a 

oferi vãmilor ºi altor autoritãþi de supraveghere a pieþei 

accesul la informaþii care ar putea ajuta sã se identifice 

cu exactitate obiectele ºi apoi sã directioneze intero-

garea cãtre surse legitime în scop de autentificare.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) considerã 

contrafacerea de produse medicale un risc enorm pentru 

sãnãtatea publicã. Farmaceuticele achiziþionate pe 

internet sunt de pe site-uri care îºi ascund adresa fizicã ºi 

sunt contrafãcute în mãsurã de peste 50% din cazuri. 

Riscul consumului de medicamente contrafãcute este 

scãzut în þãrile dezvoltate, dar rãmâne o problemã 

globalã majorã în industria farmaceuticã, provocând 

costuri de miliarde de dolari ºi sãnãtatea sau chiar viaþa 

oamenilor nevinovaþi.

Implicaþiile mortale ale medicamentelor contra-

fãcute sunt o provocare esenþialã pentru integritatea 

sistemelor de sãnãtate publicã din întreaga lume, 

precum ºi o ameninþare directã pentru sãnãtatea ºi 

bunãstarea individualã. Ce este mai puþin înþeles este cã 

pentru realizarea profiturilor din aceastã crimã sinistrã, 

sunt cooptate o serie de grupuri criminale organizate ºi 

entitãþi teroriste ca mijloc de finanþare a operaþiunilor 

din întreaga lume. Ca atare, produsele farmaceutice 

contrafãcute reprezintã o ameninþare directã la securi-

tatea naþionalã ºi internaþionalã.

Operatiunea Pangea reprezintã o acþiune inter-

naþionalã pentru combaterea vânzãrii on-line de 

medicamente contrafãcute ºi ilicite ºi evidenþierea 

pericolelor de a cumpãra medicamente on-line.

Coordonatã de INTERPOL, operaþiunea anualã reuneste 

autoritãþi vamale, autoritãþile de reglementare în 

sãnãtate, poliþii naþionale ºi reprezentanþi ai sectorului 

Legatura dintre contrafacerea 

medicamentelor, crima organizata ºi 

securitatea naþionalã

Combaterea vânzãrii online a 

medicamentelor contrafãcute

Legatura dintre contrafacerea 

medicamentelor, crima organizata i 

securitatea na ional

Combaterea v nz rii online a 

medicamentelor contraf cute

º

þ ã
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privat din þãri din întreaga lume. Activitãþile þintesc cele 

trei componente principale utilizate de site-uri web 

ilegale pentru a comercializa - furnizorul de servicii 

Internet (ISP), sistemul de plãþi ºi serviciul de livrare. 

Operaþiunea a luat amploare semnificativã de la lansarea 

sa în 2008. Prima fazã a operaþiunii a reunit 10 þãri, acest  

numãr fiind în creºtere pana la 100 în 2012.

Rezultatele operatiunii Pangea din douãzeci ºi cinci 

septembrie - doi octombrie, 2012:

3.750.000 pastile ilegale /contrafãcute confiscate;

Valoarea estimativã: 10,5 milioane dolari SUA;

Mai mult de 18.000 de site-uri web închise;

133.000 de pachete inspectate de autoritãþile de 

reglementare ºi autoritãþile vamale, din care 

aproximativ 6.700 au fost confiscate;

80 de persoane sunt în prezent în curs de 

investigare sau în stare de arest pentru o serie de 

infracþiuni: acuzate de funcþionarea unui laborator 

clandestin care produce medicamente contra-

fãcute; apartenenþa la un grup criminal de 

vânzare a medicamentelor ilicite on-line; operare 

site-uri web de vânzare a medicamentelor ilegale.

Utilizarea standardelor, serviciilor ºi soluþiilor GS1 ar 

putea ajuta la construirea unui nivel de bazã in ceea ce 

priveºte încrederea între cumpãrãtorii ºi vânzãtorii 

on-line. Încrederea poate creºte cu ajutorul  surselor de 

informaþii verificabile despre vânzãtor, produse ºi despre 

metodele de autentificare a produselor odatã primite de 

cãtre cumpãrãtor.

Falsificatorii vor folosi toate mijloacele posibile 

pentru a înºela autoritãþile ºi clienþii. Sunt cunoscute 

urmãtoarele tendinþe ºi practici înºelãtoare.

Obiecte fizice fãrã marcã sunt expediate separat 

de etichetele lor sau ambalajul de brand.

Falsificatorii specializati fie  în producerea de 

etichete contrafãcute, fie de ambalaje de produse, 

exportã aceste produse celor care finalizeazã prin 

n

n

n

n

n

Practici înºelãtoare

n

n

Practici înºelãtoare

asamblarea obiectelor contrafãcute

Componente contrafãcute sau subansamble sunt 

expediate separat catre Zone Comerciale Libere 

(FTZ) pentru a fi asamblate ºi distribuite în cadrul 

FTZ sau cãtre tãri din afara acestei zone.

FTZ sunt folosite pentru a masca originea produ-

selor contrafãcute 

O parte din bunurile din expeditia/containerul/ 

paleta originalã sunt înlocuite cu produse falsi-

ficate.

Vânzãrile de bunuri falsificate pe Internet sunt 

indicate drept exces, suprastoc sau retururi.

Vânzãrile de produse contrafãcute Consumer-to-

consumer (C2C) au loc atât online, cât si offline.

S-a profitat de diferenþele ºi lacunele în legislaþie, 

regulamente ºi în capacitatea de aplicare localã 

pentru a pãstra cât mai multe etape de activitãþi 

de contrafacere, astfel încât sã reziste cât mai mult 

posibil, expunând autoritãþilor juridice cu priori-

tate falsificatorii de nivele inferiore 

Utilizarea intensivã a Internetului pentru vânzare.

Utilizarea intensivã a firmelor legale de curierat 

sau a poºtei normale pentru pachete mici, ceea ce 

face mai dificilã reducerea unei astfel de activitãþi. 

Lanþul de aprovizionare existent în multe sectoare nu 

este potrivit scopului în ceea ce priveºte capacitatea de a 

face faþã problemei contrafacerilor în creºtere. Neajunsul 

se datoreazã faptului cã procesele din lanþul de 

aprovizionare curent se bazeazã pe sistemele moºtenite, 

care în trecut s-au bazat pe fluxul documentelor de 

hartie. Desi s-au adoptat AIDC (ex. codul de bare sau 

eticheta RFID) ºi tehnologiile EDI, soluþiile implementate, 

cu unele excepþii, nu au inclus standarde globale pentru 

identificare unicã a obiectelor, trasabilitatea ºi mana-

gementul evenimentelor ca principale componente  ºi, 

prin urmare, vizibilitatea pe lanþul de aprovizionare 

extins este adesea scãzutã.

Dovada care susþine acest lucru este capacitatea slaba 

de recall a producãtorilor alimentari din SUA ºi UE, asa 

cum reiese din raportul AMR Research în 2007. Studiul a 

constatat ca 67% din companiile alimentare cu vânzãri 

n

n

n

n

n

n

n

n

PROVOCÃRILE DE PE LANTUL DE 

DISTRIBUTIE

Actualul lanþ de distribuþie

PROVOCÃRILE DE PE LANTUL DE 

DISTRIBUTIE

Actualul lanþ de distribuþie
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de peste 5 miliarde USD au avut rechemari în valoare de 

20 de milioane de dolari sau mai mult, cã finalizarea 

procesului de rechemare a luat în medie de 42 de zile si 

cã cel in cel mai bun caz s-ar putea localiza doar 43% din 

produsele afectate din cea mai gravã categorie de 

rechemare. Produsele contrafãcute pot fi cauza unei 

rechemãri serioase - având în vedere aceastã realitate, se 

impune necesitatea unei mai mari transparenþe ºi 

vizibilitãþi a lanþurilor de aprovizionare, pentru a permite 

procese eficiente de identificare ºi autentificare a 

obiectelor pentru a contracara ameninþarea tot mai 

mare de falsificatori.

GS1 ºi industria au lucrat la rezolvarea acestei 

probleme, ºi a fost ratificat un nou standard de 

mesagerie global pentru retragerea produsului în iunie 

2012. Serviciul de notificare online a rechemãrii 

dezvoltat în paralel  ºi administrat de organizaþiile GS1, 

în numele industriei în USA, Canada, Australia, Noua 

Zeelandã ºi Africa de Sud reduce timpul critic de 

comunicare a alertei de rechemare a tuturor pãrþilor 

interesate din lanþul de aprovizionare, inclusiv guver-

nelor, la mai puþin de o orã.

Standardul ºi serviciile luate împreunã, reduc riscurile 

în comert ºi cresc siguranþa consumatorilor.

În ultimii ani au fost dezvoltate numeroase solutii 

proprietar pentru identificarea obiectelor, autentificarea 

ºi securizarea lanþurilor de aprovizionare, independente 

unele faþã de altele. Le lipseºte interoperabilitatea criticã 

necesarã pentru a asigura utilizarea lor facilã de cãtre 

toþi partenerii din lanþul de aprovizionare.

În special, pentru a fi eficiente pe lanþurile de 

aprovizionare cu mai multe nivele, este esenþial ca toate 

Soluþiile proprietar nu sunt rãspunsulSoluþiile proprietar nu sunt rãspunsul

pãrþile sã aibã un standard de identificare a obiectelor ºi 

schimb de date la nivel global unic, comun care pot fi 

gestionate cu uºurintã atât în cadrul sistemelor lor 

interne, cât ºi cu partenerii lor comerciali.

Deºi nu existã o metodã unicã de a garanta 

identitatea ºi autenticitatea obiectelor fizice, identifi-

carea unicã  a obiectelor, cuplat cu un plus de securitate 

pentru descurajare devine o cerinþã în anumite sectoare 

de activitate. Dar acestea sunt componente ale unei 

strategii mult mai largi de protecþie a brandului. 

Rãspunsul îl reprezintã cresterea vizibilitãþii lanþului 

de aprovizionare prin trasabilitate ºi transparenþã 

îmbunãtãþite de-a lungul întregului lanþ de aprovi-

zionare ºi, cel mai important, prin soluþii bazate pe 

standarde globale deschise, interoperabile care sã 

faciliteze implementarea pe scarã largã la costuri 

eficiente. Din fericire, sistemul global de identificare GS1 

include identificarea unicã globalã pentru produse, 

active ºi locaþii, precum ºi standardele pentru captura ºi 

partajarea datelor de vizibilitate ºi trasabilitate între 

partenerii de pe lanþul de aprovizionare precum si cu 

alte pãrþi interesate.

Acest nivel fundamental bazat pe standarde de 

identificare este ideal pentru sprijinirea solutiilor  de 

securizare a lanþurilor de aprovizionare ºi pentru a oferi 

mijloace eficiente de identificare ºi autentificare a unui 

obiect în timp real, pentru a se asigura detectarea 

falsurilor înainte ca acestea sã dãuneze consumatorilor, 

întreprinderilor sau intereselor naþionale.

Cadrul GS1  pentru Vizibilitate combinat cu alte 

standarde de proces, cum ar fi Standardul GS1 pentru 

De ce este nevoie pentru a rãspunde 

provocãrii?

De ce este nevoie pentru a rãspunde 

provocãrii?

Trasabilitate (GTS) ºi standardul de mesagerie în afaceri, 

devin instrumente foarte puternice pentru a mentine 

lanþuri de aprovizionare sigure.

Dezvoltarea ºi implementarea lanþurilor de aprovi-

zionare sigure ºi securizate este esenþial nu numai 

pentru a reduce riscul de produse contrafãcute, dar ºi 

pentru a spori încrederea ºi transparenþa în relaþiile de 

parteneriat comercial. Fundamentul pentru alcãtuirea 

lanþurilor de aprovizionare sigure poate fi referit în mod 

eficient prin implementarea Cadrului GS1 de Vizibilitate.

La nivel de retail, verificarea identitãþii unui produs de 

consum ar trebui sã înceapã cu inspecþia fizicã ºi vizualã 

a obiectului. Integritatea ambalajului exterior ºi prezenta 

însemnului brandului, etichete incluzând un cod de bare 

cu GTIN sunt indicii esenþiale care ajutã în procesul de 

verificare. Un consumator va adresa în mod normal 

întrebãri retailerului înainte de achizitionarea produ-

sului. La cumpãrarea on-line ºi în cazul cadourilor, acest 

proces nu este întotdeauna posibil, iar consumatorul 

poate avea nevoie de instrumente suplimentare pentru 

a verifica identitatea ºi autenticitatea produsului.

Un consumator ar trebui sã încerce mereu sã 

contacteze proprietarul de marcã, prin intermediul unui 

site web sau prin numãrul de telefon dacã existã îndoialã 

cu privire la obiect.

Existã astãzi multe site-uri independente ºi aplicaþii 

pentru telefoane inteligente care pretind cã oferã 

informaþii despre produse, inclusiv descrieri ale produ-

selor, caracteristici, informaþii nutriþionale, preþuri, etc. Cu 

toate acestea, multe dintre aceste surse nu au legãturã 

cu datele de bazã de încredere despre produse pe care le 

detine proprietarul de brand. Studii recente au evi-

denþiat cã exactitatea scanãrilor cu telefoane mobile 

pentru informaþii despre produs este foarte scãzutã. GS1 

colaboreazã cu industria pentru a rezolva aceastã 

problemã cu ajutorul GS1 Source. Acesta este un cadru 

Lanþuri de aprovizionare sigure ºi

securizate 
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Lanþuri de aprovizionare sigure ºi

securizate 
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Identificare Obiect la nivel de 

consumator ºi retail

pentru schimbul de informaþii despre produs utilizat în 

canalele digitale. Este bazat pe standarde, scalabile ºi 

interoperabile. Companiile pot folosi GS1 Source pentru a 

partaja informaþii despre produsele lor în reþea. 

Dezvoltatorii de aplicaþii pot integra apoi aceste date 

despre produs în web ºi în aplicaþiile  mobile. 

In 2012, GS1 a ratificat Trusted Source of Data (TSD) 

1.0  Standard.

În cazul în care un agent ofiþer vamal sau de 

supraveghere a pieþei are un produs de consum, o cutie 

de produse, o paletã de bunuri sau container cu mai 

multe palete analizate sau în inspecþie, agentul ar putea 

avea nevoie sã determine "identitatea", informaþii despre 

produse ºi expediþie. Acest lucru poate fi realizat prin 

utilizarea EPCIS sau GEPIR ( ).

GEPIR este un serviciu unic, bazat pe internet, care 

oferã acces la informaþiile de contact de bazã pentru 

companiile care sunt membre ale GS1. Aceste companii 

membre folosesc sistemul global de numerotare unicã 

GS1 pentru a-ºi identifica produsele, locaþtiile fizice sau 

transporturile. Prin utilizarea informaþiilor despre produs 

sau "ambalajul" acestuia obþinute tastând numerele de 

identificare în GEPIR, oricine poate gãsi proprietarul 

înregistrat legal al identificatorului de coduri de bare ºi 

datele sale de contact. Numerele locaþiilor fizice, cum ar fi 

GLN ºi SSCC pot fi de asemenea utilizate drept criterii de 

cãutare. Aceasta este prima ºi, fãrã îndoialã, faza cea mai 

criticã în autentificarea obiectului.

Motivele pentru care identificatorul obiectului nu ar 

apãrea in GEPIR:

Identificatorul obiectului introdus incorect

Utilizare ilegalã a Identificatorului obiectului:   

compania este utilizatoare a sistemului GS1 dar nu 

a efectuat înregistrarea

Identificatorul obiectului pe o etichetã secundar 

atasata obiectului sau ambalajului de cãtre 

importatorul care nu este înregistrat la GS1

Identificatorul obiectului contrafãcut sau fals - 

GEPIR poate returna ca rãspuns o altã  companie  

decât cea marcatã pe eticheta obiectului. In cazul 

în care existã îndoieli cu privire la identitatea 

obiectului fizic ar trebui contactat site-ul 

proprietarului de brand sau serviciul clienþi. 

Proprietarii de brand vor  avea, în general, mai 

Identificare Obiect pentru vãmi ºi 

supravegherea pieþei

www.gepir.org

n

n

n

n

Identificare Obiect pentru vãmi ºi 

supravegherea pieþei

www.gepir.org
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Astfel companiilor le este posibil sã se asocieze ºi sã 

partajeze informaþii suplimentare sau evenimente cu 

privire la identitatea unui obiect. Companiile pot asocia 

informaþii, cum ar fi ora ºi data la care un cod de bare a 

fost scanat sau o etichetã RFID a fost cititã, locul de 

scanare/citire ºi dacã obiectul a fost expediat sau primit. 

Informaþiile care pot fi în legãturã cu obiectul se referã la 

temperaturã, comenzile de achiziþie asociate, motivele 

pentru care obiectul a fost mutat. Aceste informaþii 

suplimentare pot fi asociate într-o bazã de date EPCIS.

Având aceastã granularitate a informaþiilor, se asigurã 

vizibilitate în timp real a obiectelor în interiorul unei 

întreprinderi sau de-a lungul lanþului de aprovizionare 

între partenerii comerciali. Acest lucru, la rândul sãu, 

permite companiilor sã realizeze pe deplin beneficiile 

auto-identificarii, prin utilizarea informaþiilor captate.

 Un exemplu de  folosind 

EPCIS este cel utilizat în Hong Kong. Acest serviciu de 

protecþie a unei mãrci, combinã 

 precum ºi servicii de ºi 

. Acesta a fost realizat de GS1 Hong Kong în 

2007, în colaborare cu industria ºi sprijin ºi finanþare 

guvernamentale. În acest model de proces, sunt create 

coduri de identificare serializatã a obiectelor. Identifi-

catorii serializati sunt apoi asociati cu datele de bazã 

despre obiect, care îl descriu ºi intrã în GS1 Hong Kong PA 

Solution. Eveniment 2 EPC evidenþiazã momentul în care 

societatea tertã oferã eticheta securizatã ºi numãrul  

serial de autentificare producãtorului, care, la rândul sãu, 

aplicã eticheta securizatã pe obiect. 

Mai jos este rãspunsul la interogare utilizând aplicaþia  

mobilã de conectare a consumatorului a GS1 Hong Kong:

cadru de vizibilitate GS1

Identificarea + Capturã 

date + Partajare ePedigree 

autentificare

cadru de vizibilitate GS1

Identificarea + Capturã 

date + Partajare ePedigree 

autentificare

propriu. Diferitele industrii sunt în mãsurã sã le adopte 

cu uºurintã ºi pot implementa standardele GS1 pentru a 

transforma modul în care fac afaceri, mergând pe urmele 

liderilor din industrie care au dezvoltat deja cele mai 

bune practici din industrie.

Standardele globale GS1 pentru identificarea produ-

selor, locaþiilor, ºi comunicarea datelor asociate cu fiecare 

produs ar trebui sã constituie baza pentru protocoale 

anti-contrafacere ale oricãrei companii ºi strategii de 

protecþie a mãrcii. Mai exact, sistemul GS1 va permite 

identificarea unicã globalã a obiectului pentru a fi 

utilizatã în combinaþie cu sisteme de autentificare.

Standard GS1 Global de Trasabilitate defineºte modul în 

care industria ar trebui sã menþinã trasabilitatea 

completã (Track ºi Trace) a tuturor produselor, de la 

materiile prime la produsele finite ºi circulaþia acestora 

de-a lungul lanþului de aprovizionare.

 O componentã cheie a cadrului de Vizibilitate care 

permite partajarea în timp real a informaþiilor este 

standardul EPCIS (Electronic Product Code Information 

Services), neutru pt industrie cât ºi dpdv tehnologic. A 

fost creat ºi proiectat de industrie pentru a fi compatibil 

cu mediile de întreprindere ºi de securitate existente, 

suplimentând sistemele informatice existente în între-

prinderi. Reduce complexitatea ºi costurile de integrare a 

sistemelor facilitând în acelaºi timp buna colaborare 

între partenerii comerciali ºi vizibilitatea. EPCIS permite 

partenerilor din lanþul de aprovizionare sã stocheze ºi sã 

partajeze datele despre evenimente fizice, rãspunzând la 

întrebãri precum „ce, când, unde ºi de ce" despre 

evenimente, independent de tehnologia utilizatã pentru 

a capta aceste informaþii.

Soluþii GS1Solu ii GS1þSoluþii GS1Solu ii GS1þ
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multe branduri în portofoliile lor.

Securitatea naþionalã ºi protecþia vieþii private - 

producãtorii pot afecta securitatea naþionalã sau 

încalcã angajamentele de confidenþialitate ºi de 

aceea detaliile despre produsele ºi/sau compania 

lor nu pot fi disponibile on-line.

Standardelor globale GS1 defininesc, de asemenea, o 

Clasificare Globalã a Produelor - GPC. 

GPC este un instrument extrem de important pentru 

proprietarii de brand pentru a clasifica, înregistra ºi 

partaja date master despre obiect cu toti partenerii 

implicati în tranzacþie. Poate fi, de asemenea, utilizat de 

cãtre autoritatile de supraveghere a pieþei pentru a 

verifica identitatea obiectului ºi de cãtre vami  pentru 

evaluarea riscului pre-import. Evaluarea de cãtre o 

agenþie guvernamentalã a unui GTIN plus  GPC-ul sãu a 

evidenþiat un potenþial de reducere cu 80% la 

confiscãrile la import si eliberarea ofiþerilor vamali 

pentru inspecþii de bunuri cu risc ridicat.

Odatã cu creºterea masivã în contrafacere în toate 

sectoarele de activitate, existã si o creºtere a numãrului 

de furnizori de soluþii proprietar, precum ºi soluþii 

dezvoltate in-house de cãtre proprietarii de brand. 

Nevoia de interoperabilitate este bine cunoscutã ºi GS1 

participã la lucrãrile Comisiei  Tehnice  ISO (PC247) încã 

din 2013.

Cheia pentru rezolvarea interoperabilitãþii este un 

standard global ºi o infrastructurã globalã care sã îl 

implementeze. Standardul industrial recent ratificat 

numit Object Naming Service (ONS) faciliteazã inter-

operabilitatea în identificarea obiectului prin servicii de 

autentificare interoperabile.

n

Construirea Serviciilor Interoperabile de 

Autentificare

Construirea Serviciilor Interoperabile de 

Autentificare

Topologia ONS Discovery, GS1Topologia ONS Discovery, GS1

ONS oferã o strategie fezabilã de a rãspunde la 

aceastã nevoie tot mai mare. Furnizorii de solutii  

existenþi ºi noi ar putea concura în mod deschis ºi 

inovativ cu serviciile lor bazate pe ONS asigurând 

interoperabilitatea ºi rutarea la sursã ºi serviciul complet 

de autentificare a brandului.

Proprietarii de marcã sau furnizorii de soluþii ai 

acestora pãstreazã controlul deplin al serviciilor de 

autentificare, inclusiv drepturile de acces ºi privilegii, 

securitatea globalã, hosting, ºi cerinþele utilizatorilor. 

Serviciul axat pe ONS ar putea fi, de asemenea, folosit 

pentru a interoga liste negre, o înregistrare de coduri 

compromise, ceea ce face mai uºoarã ºi mai rapidã 

detectarea falsurilor.

În general, ONS este legat de descoperirea cu succes 

a datelor ºi servicii relevante ºi de încredere asociate cu o 

cheie de identificare GS1. Mai simplu, o cheie de 

identificare GS1, cum ar fi GTIN, SGTIN sau EPC pot fi 

folosite pentru a cãuta date ºi servicii configurate de 

compania care le-a atribuit. Aceasta poate fi un 

instrument foarte puternic pentru toate pãrþile intere-

sate din lanþul de aprovizionare, inclusiv producãtorul, 

distribuitorul, importatorul, punctul vamal, retailerul, 

autoritatea de supraveghere a pieþei ºi chiar consu-

matorul.

Standardele GS1 joacã un rol vital în furnizarea de 

link-uri critice care construiesc încredere ºi transparenþã 

pentru partenerii de afaceri din întreaga lume, de la 

furnizorul de materie primã pânã la consumator. Prin 

adoptarea de standarde GS1 ca fundament pentru 

procesele de afaceri ºi pentru interoperabilitate, 

companiile de toate dimensiunile pot vorbi o limbã 

comunã ºi înclinã puterea informaþiilor în beneficiul 

CADRUL GS1 PENTRU VIZIBILITATECADRUL GS1 PENTRU VIZIBILITATE
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Conferinþa naþionalã ECR 2014 ºi-a propus sã 

informeze auditoriul asupra rezultatelor obþinute de 

iniþiativa naþionalã în acest an ºi sã atragã în dezbateri ºi 

cel mai "tânãr contingent" de membri, posesori de GLN 

prin contract cu GS1 Romania, cu scopul de a-i convinge 

sã utilizeze ºi celelalte standarde ale sistemului GS1. 

Pentru convocarea acestora, CS EAN a editat un prospect 

privind serviciile oferite de GS1 Romania, legate de TDS 

ºi GDSN.

Au rãspuns iniþiativei 40 de companii din cele peste 

400 invitate sã ia parte la eveniment. Materialele 

prezentate la conferinþã au insistat asupra temelor de 

lucru din anul 2014: TDS - agregatorul românesc 

Cumpãrã Informat ºi GDSN prin conectorul SyncProdRO 

la PARANGON Franþa.

Conferinþa naþionalã ECR 2014Conferinþa naþionalã ECR 2014

Cele douã subiecte au provocat largi dezbateri, în 

contextul apropierii termenuilui limitã pentru intrarea în 

vigoare a cerinþelor regulamentului UE 1169/2011.

Participanþii au fost interesaþi de modul în care aceste 

instrumente îi ajutã sã satisfacã atât cerinþele legale, cât 

ºi pe cele ale partenerilor comerciali ºi au cerut lãmuriri 

cu privire la modalitãþile disponibile pentru completarea 

informaþiei în bazele de date. 

Pentru a pregãti o deschidere ºi cãtre alt serviciu care, 

în actualele condiþii de piaþã ar putea sã fie mult mai 

atractiv prin instrumentele pregãtite de GS1 Romania în 

concordanþã cu programul GS1 Source, s-a organizat ºi o 

masã rotundã cu tema "Sã ne aducem contribuþia la 

sãnãtatea ºi bunãstarea consumatorilor".

Sãnãtatea ºi bunãstarea vor deveni tot mai mult 

domenii cheie asupra cãrora se vor 

focaliza acþiunile de reglemen-

tare ale organismelor guverna-

mentale. De exemplu, siguranþa 

alimentelor impune tot mai mult 

nevoia de transparenþã ºi se va 

intensifica adoptarea de noi 

tehnologii pe lanþul de aprovi-

zionare. Prin asumarea voluntarã 

ºi responsabilã a acþiunilor, 

industria ar putea devansa regle-

mentãrile privind siguranþa ali-

mentarã, fiind disponibile în 

prezent standarde pentru trasa-

bilitate GS1-GTC, precum ºi 

standarde pentru comunicaþie 

electronicã în caz de retragere 

pentru produse neconforme.

Dosar ECRDosar ECR
2121
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Iniþiativa naþionalã ECR 2014Iniþiativa naþionalã ECR 2014

Proiectul bazat pe aplicaþia "Cumpãrã informat" a GS1 Romania interesul miºcãrii ECR Romania care a demarat 

un studiu amplu privind impactul informãrii consumatorului cu ajutorul telefonului mobil.

Într-o primã etapã, studiul a constat în realizarea unui sondaj de opinie în rândul potenþialilor utilizatori ai 

aplicaþiei, pentru a determina deschiderea acestora faþã de noua tehnologie.

Proiectul bazat pe aplicaþia "Cumpãrã informat" a GS1 Romania interesul miºcãrii ECR Romania care a demarat 

un studiu amplu privind impactul informãrii consumatorului cu ajutorul telefonului mobil.

Într-o primã etapã, studiul a constat în realizarea unui sondaj de opinie în rândul potenþialilor utilizatori ai 

aplicaþiei, pentru a determina deschiderea acestora faþã de noua tehnologie.
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Chestionarul a fost transmis online la 1500 persoane 

si direct la peste 200 persoane în cadrul seminariilor de 

instruire GS1. Au rãspuns 21%.

Analizând structura mulþimii respondentilor se 

constatã cã:

procentele de femei ºi bãrbaþi care au rãspuns la 

chestionarul online sunt sensibil apropiate, cu 

doar 1,6% în favoarea femeilor care sunt sigur mai 

implicate în cumpãrarea produselor alimentare ºi 

în general a bunurilor de consum, ºi care sunt mai 

preocupate de siguranta alimentarã a familiei. 

douã categorii de vârstã sunt cel mai bine 

reprezentate: cea cuprinsã între 25-40 ani - 55% ºi, 

respectiv, 40-65 ani - 40%; procentele mici de 

tineri sub 25 de ani ºi a vârstnicilor de peste 65 de 

ani care au rãspuns în aceasta fazã a proiectului 

reprezintã o consecinþã a modului de abordare a 

consumatorilor în mediul persoanelor active. 

din punct de vedere al veniturilor, respondenþii 

prezintã o concentrare în zona salariilor medii 

31% cu venituri între 1500 ºi 2500 lei ºi 34% 

pentru venituri între 2500 ºi 4500 lei, restul de 

respondenþi se impart echilibrat între cei cu salarii 

mici, de pânã la 1500 lei ºi cei cu salarii mari, peste 

4500 lei; o astfel de reprezentare urmeazã, în 

mare, modelul actual al structurãrii dupã venit a 

populaþiei din România.

structura pe nivele de instruire a respondenþilor 

nu este tocmai în consonanþã cu societatea 

româneascã actualã in extenso care înregistreazã 

numai un procent de 14% absolvenþi studii 

superioare ºi 57% absolvenþi studii medii. Însã ºi 

acest lucru în sine este un indiciu pentru studiul 

nostru, arãtând cã segmentul mai 

pregãtit pentru o discuþie pe 

aceastã temã este cel cu o instruire 

mai ridicatã, respectiv 89% dintre 

respondenþi cu studii superioare ºi 

post universitare. 

Preocuparea pentru informarea 

asupra calitãþilor bunurilor oferite spre 

vânzare, uºurarea procesului de selecþie 

ºi cumpãrare, facilitarea activitãþilor de zi 

cu zi prin intermediul tehnologiilor de 

ultima generaþie, fiind în special un 

avantaj al persoanelor cu salarii medii ºi 

n

n

n

n

mari, dezvãluie un element promiþãtor în privinþa 

rãspândirii utilizãrii aplicaþiilor eCommerce.

Reprezentativitatea eºantionului este suficientã 

pentru a avea o primã aproximaþie a interesului 

consumatorilor români în ceea ce priveºte serviciile 

eCommerce în general ºi informarea cu ajutorul 

telefoanelor mobile în particular, pentru a estima 

influenþa pe care aceste practici o vor avea asupra 

societãþii în viitorul imediat ºi ajutã totodatã la strategia 

de implementare la nivel naþional a prevederilor 

programului GS1 Digital. 

Prelucrãrile rãspunsurilor au evidenþiat urmãtoarele 

concluzii:

Din cei 84% dintre participanþii la studiu care sunt 

posesori ai unui telefon mobil inteligent,  tinerii de pânã 

în 25 de ani sunt cei care utilizeazã în procent de 92% 

telefoane mobile inteligente, urmaþi îndeaproape de cei 

cu vârste medii. Odatã cu creºterea în vârstã, interesul 

pentru smartphone ºi implicit utilizarea internetului în 

diverse scopuri, scade. Analizând distribuþia pe categorii 

de venit, se constatã cã preþul tehnologiei moderne nu 

mai este unul prohibitiv, 68% dintre persoanele cu 

venituri mici deþinând telefoane mobile inteligente, dar 

costurile echipamentelor ºi serviciilor aferente reprezintã 

încã o barierã pentru generalizarea utilizãrii acesteia. 

Nivelul de instruire nu pare a avea o influenþã în aceastã 

direcþie, posesorii de smartphones numãrând o majori-

tate de 81% atât printre cei cu studii medii cât ºi printre 

cei cu studii superioare. Toate aceste cifre demonstreazã 

Mãsurãtori ºi concluzii

n

Mãsurãtori ºi concluzii

Respectând instituþionalizarea calitãþii de membru 

partener acordatã pentru comunitatea de afaceri din 

România reprezentatã de GS1 Romania, în asociaþia 

internaþionalã ECR Europe, CS EAN a realizat ºi în anul 

2014 legãtura cu head office-ul de la Bruxelles privind 

temele de interes lansate de ECR Romania ºi preocu-

pãrile culese în cadrul conferinþei ECR naþionale anuale.

Cum este cunoscut, la lucrãrile Conferinþei ECR 2013 

s-au dezbãtut obiective ºi tendinþe ale lanþului valoric al 

viitorului (2020 Future Value Chain) ºi modul lor de 

reflectare în Agenda Digitalã a Comisiei Europene, cât ºi 

specific în platforma comunã a ECR Europe ºi GS1 in 

Europe prin programul (GS1 digital) ºi respectiv 

strategiile pentru noul deceniu ale ECR in Europe.

Dintre participanþii la conferinþã s-au detaºat ca 

interesaþi de subiectul "Sã intrãm în contact cu 

consumatorii utilizatori de tehnologii noi" un numãr de 

16 delegaþi care au dezbãtut în cadrul mesei rotunde 

dedicate subiectului, rolul determinant al consuma-

torului în optimizarea lanþurilor de distribuþie ºi al creãrii 

premizelor pentru afaceri sustenabile.

Climatul deosebit de angajant creat de standul 

demonstrativ organizat de CS EAN cu agregatorul 

national B2C precertificat în cadrul programului GS1 

Digital a dus la constituirea unei grupe de lucru pentru 

analizarea profilului consumatorului român, a atitudinii 

sale faþã de utilizarea tehnologiei digitale în comerþ. 

Grupa de lucru a avut o primã ºedinþã în luna februarie 

a.c. pentru definitivarea unui chestionar adresat 

consumatorului ºi stabilirea modalitãþilor de prelucrare a 

datelor.

Apreciind amploarea acþiunii, care iniþial nu s-ar fi 

limitat la o anchetã socio-economicã ci ºi-ar fi dorit ºi 

ridicãri de situaþie pe standuri special amenajate în 

magazine, la acea datã s-au propus urmãtoarele ajustãri: 

CS EAN, care a elaborat chestionarul, sã-ºi aleagã ca 

partener în prelucrarea datelor societatea cu cel mai mic 

cost (întrucât societãþile reprezentate în grupa de lucru 

nu ºi-au propus decât contribuþie prin muncã), iar pentru 

chestionarul destinat companiilor producãtoare sã se 

colecteze datele prin reprezentanþii societãþilor din 

grupa de lucru.

În perioada mai - iulie, CS EAN a angajat un 

abonament la SurveyMorkey ºi a invitat, cu prilejul 

seminarului itinerant în 12 judeþe ºi în municipiul 

Bucureºti, participanþii sã intermedieze diseminarea 

chestionarului online cãtre colegi, prieteni, membri de 

familie.

Studiul „În dialog cu consumatorul despre comerþul on-line"Studiul „În dialog cu consumatorul despre comerþul on-line"

Dosar ECRDosar ECRDosar ECRDosar ECR

D
O

SA
R 

 1
2/

20
14

D
O

SA
R 

 1
2/

20
14

23232222



GS1 Info 12/2014GS1 Info GS1 Info 12/2014GS1 Info 

cã problema nu este "dacã" ci „când" va adopta 

consumatorul telefonul mobil ca o interfaþã universalã 

pentru conectarea la orice serviciu digital, în ce condiþii, 

cât de mult va folosi. 

Larga rãspândire a telefoanelor mobile se 

datoreazã în principal funcþiei tradiþionale, cea de 

comunicare, pe care o folosesc 84% dintre respondenþi, 

indiferent de vârstã, sex, studii sau venit, urmatã de cea 

de informare ce atrage în mod uzual 76% din 

respondenþi, în numãr invers crescãtor cu vârsta, dar 

direct proportional cu veniturile lunare, explicându-se 

aceasta prin capacitatea de susþinere a costului de 

achiziþie a telefonului mobil ºi costului de accesare a 

internetului. Pe locul al treilea se situeazã serviciile de 

socializare folosind telefonia mobilã prin diversele reþele 

de socializare (Facebook, Linkedin, Twitter, etc.) precum ºi 

cele de entertainment, pentru care ºi-au afirmat 

interesul o medie de 58% ºi respectiv 54% dintre 

participantii la studiu. Utilizarea acestor funcþii atrage în 

principal 80% dintre tineri, ºi scade foarte mult în cazul 

populaþiei de peste 65 de ani. Frecventa utilizãrii funcþiei 

de entertainment este maximã la cei cu studii înalte 

(68%), ca ºi la cei cu venituri mari (86%). O utilizare mai 

redusã înregistreazã celelalte servicii asigurate prin 

intermediul telefonului mobil: banking, cumpãrare, 

rezervãri etc. acestea fiind important influenþate de 

mediu, mai precis de ofertele, cerinþele, posibilitãþile 

oferite de retaileri ºi de prestatorii de servicii de pe piaþã.

n

conºtientizarea drepturilor acestora la produse de 

calitate ºi sigure este foarte promovatã de autoritãþi ºi 

media, procentul acesta este într-o creºtere accentuatã, 

concurând cu nevoia de informare despre preþ 

manifestatã de 57% dintre cei intervievaþi. Însã, în timp 

ce atenþia cu privire la atributele produselor scade de la 

70% în rândul tinerilor la 40% printre cei cu vârste de 

peste 65 de ani, interesul pentru preþul produselor 

evolueazã în sens invers în cadrul categoriei de vârstã.  

Venitul lunar este însã din nou un prilej de 

departajare a cumpãrãtorilor: cei cu venituri mici acordã 

atenþie mai scazutã calitãþilor produsului faþã de cei cu 

venituri mari. Posibilitatea localizãrii magazinului cu 

ajutorul telefonului mobil este un amãnunt important 

pentru tinerii ce doresc scurtarea timpului alocat acestei 

activitãþi, precum ºi pentru cei vârstnici (60%), pentru 

care capacitatea de deplasare este redusã. 

Aplicaþiile de mobil merg ºi mai departe cu ghidarea 

cumpãrãtorilor, oferind sprijin la localizarea produselor 

în interiorul magazinului, o treime dintre persoanele 

participante la studiu fiind încântate sã primeascã un 

astfel de ajutor. Achiziþia s-ar putea efectua pentru 33% 

dintre cumpãrãtori pe baza listelor de cumpãrãturi 

create pe telefonul mobil prin scanarea încã de acasã a 

codurilor de bare de pe ambalajele produselor dorite. 

Primirea ofertelor ºi promoþiilor pe telefonul mobil, o 

practica uzualã agreatã de 39% dintre cumpãrãtori, este 

un mare potenþial de marketing ca ºi serviciul de 

n

n Informarea corectã ºi amplã prin telefonul mobil 

în orice moment ºi oriunde s-ar afla, este principalul 

motiv care atrage 69% dintre respondenþi; confortul 

oferit de serviciile prin intermediul telefonului se 

manifestã la 60% dintre cumpãrãtori; independenþa 

asiguratã în timp ºi spaþiu mulþumeste 45% dintre 

utilizatori, iar preþurile accesibile ale acestor servicii ca si 

curiozitatea în a le accesa ºi folosi, reprezintã deopotrivã 

o motivaþie pentru 27% dintre intervievaþi. În ansamblu 

rãspunsul populaþiei  la acceptarea serviciilor 

eCommerce este favorabil ºi încurajeazã perspectiva 

dezvoltatorilor de aplicaþii ºi prestatorilor de astfel de 

servicii. 

n Teama vis a vis de nesiguranþa serviciilor 

e-comerce pe mobil îi þine încã deoparte pe 47%, având 

temeri în a divulga date personale, inclusiv informaþii 

financiare, dat fiind nivelul ridicat de personalizare al 

serviciilor ºi posibilitãþii de fraudã. Pentru atragerea 

utilizatorilor de servicii eCommerce, dezvoltatorii trebuie 

sã se axeze pe securizarea aplicaþiilor ºi de asemenea pe 

demonstrarea acestui fapt, în special celor mai puþini 

n Necesitatea unei mai bune integrãri a procesului 

de cumpãrare în viaþa de zi cu zi, de a extinde confortul ºi 

controlul consumatorului  asupra procesului de cum-

pãrare, deschid oportunitãþi interesante pentru 

cumpãrãtori, pentru proprietarii de mãrci, precum ºi 

pentru retaileri. Informarea despre calitatea produselor 

intereseazã în mod special in numãr mare pe 

consumatorii respondenþi (59%), iar în conditiile în care 

administrare cu ajutorul telefonului mobil a cupoanelor 

ºi cardurilor de fidelitate pentru care ar opta 18% dintre 

respondenþi. 

Plata cu mobilul pare a fi de încredere pentru 33% 

dintre cumpãrãtori care, împreunã cu 30% care ar dori 

autoscanarea cu camera telelefonului la casa de marcat, 

ar alcãtui probabil eºantionul din populaþie acomodat cu 

aceste practici în afara graniþelor þãrii.

încrezãtori în noua tehnologie, cum ar fi vârstnicii sau cei 

cu nivel de instruire mediu. Faptul cã 36% din 

respondenþi s-au dovedit total deschiºi în privinþa 

utilizãrii serviciilor prin intermediul telefonului mobil 

chiar ºi într-o perioadã de început a acestor practici dã 

speranþe în atragerea celor indeciºi ºi chiar convertirea 

celor reticenþi, mai ales dupã perfecþionarea serviciilor în 

sensurile dorite de potenþialii utilizatori.

Studiul relevã o percepþie încã modesta a noii 

tehnologii de cãtre populaþie, numai 22% dintre 

respondenti preferând informarea cu ajutorul smart-

phone, altor cãi de informare (calculatoare, laptop-uri 

tablete sau alte mijloace clasice de informare), 

n

preponderent  tinerii ºi pesoanele cu venituri medii ºi 

mari. Ca orice bunã practicã în curs de implementare, 

informarea cu ajutorul telefonului mobil beneficiazã de o 

aprobare reþinutã din partea majoritãþii (54%) care 

probabil încã nu au experimentat suficient, de aceea 

aceºtia reprezintã segmentul de populaþie ce poate fi 

cucerit prin oferirea unor servicii de informare de calitate 

pe aceastã cale. 
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n Din eºantionul supus testului a reieºit cã numãrul 

celor care au descãrcat sau folosit o aplicaþie de scanare 

a codului de bare de pe produse cu ajutorul smartphone, 

(42%) se apropie de cel al respondenþilor care au 

rãspuns negativ (57%). Cei mai doritori de a face acest 

experiment s-au arãtat barbaþii cu vârste medii. Cei peste 

65 de ani au declarat în majoritate de 80% ca nu au fost 

tentaþi de scanarea codurilor de bare, la fel ca ºi tinerii 

sub 25 ani (70%), acest lucru atenþionându-ne cã trebuie 

sã ne concentrãm în atragerea  cumpãrãtorilor de vârste 

extreme, precum ºi asupra categoriei de populaþie cu un 

venit mic. Cei mai mulþi  dintre respondenþi au 

downloadat  ºi folosit o aplicaþie de scanare a codurilor 

de bare cu telefonul mobil din purã curiozitate de doar 

câteva ori, mai puþini au încercat de un numãr 

considerabil (între 10-100 încercãri) în dorinþa de a 

dobândi informaþiile asociate produsului cu codul 

respectiv ºi un numãr redus (6%) au transformat aceasta 

într-un adevãrat obicei multumiþi fiind de rezultatele 

obþinute. 

încredere ºi este rãsplãtita de cumpãratori prin achiziþie 

ºi fidelizare. Cei mai mulþi respondenþi (30%) acordã un 

punctaj peste medie încrederii în produsele cu 

caracteristici disponibile, ceea ce este de bun augur 

pentru implementarea aplicaþiilor de informare cu 

mobilul.

Decizia de cumparare este neindoielnic de-

pendentã de informaþiile pe care le avem despre 

obiectul cumpãrãrii. La chestionarul propus s-au primit 

rãspunsuri categorice afirmative ºi negative în procente 

sensibil egale, respectiv 13% ºi 12% dintre respondenþi. 

Cu eforturi de promovare a acestor practici se poate 

înclina uºor balanþa cãtre masa de cumpãrãtori care 

ºi-au schimbat decizia de cumpãrare dupa cunoaºterea 

mai corectã a produsului. O masã de cumpãrãtori mult 

mai mare se înscriu în rândul celor indeciºi 37% care îºi 

schimbã cu rezerve decizia de cumpãrare dupã o 

informare serioasa ºi în acelaºi procent, persoanele care 

nu se pot exprima deoarece nu au avut experienþa 

respectivã. Nu trebuie sã uitam cã decizia de cumpãrare 

poate fi modificatã în sens pozitiv sau negativ. 

Participarea activã a producãtorilor ºi retailerilor la 

informarea consumatorilor este de aceea o oportunitate 

de care aceºtia ar trebui sã profite cât mai mult pentru 

atragerea de vânzãri. Lipsa de informaþii ridicã semne de 

întrebare în timp ce abundenþa acestorã conferã 

sentimentul de control asupra situaþiei. Însãºi informarea 

corectã privind punctele slabe ale unui produs calitativ 

sub aspect general asigurã aprecierea cumpãrãtorilor 

mulþumiþi cã li se oferã ºansa sã decidã în cunoºtinþã de 

cauza. 

O mai bunã informare schimbã calitatea de 

cumpãrãtor ostil sau fidel faþã de un produs sau 

producãtor de aceea poate constitui un instrument de 

marketing veritabil, o formã de comunicare între mediul 

industrial ºi comercial ºi consumatori. Aceastã afirmaþie 

este realã atât timp cât informaþiile disponibilizate sunt 

corecte ºi complete, iar cumpãrãtorul are încredere 

n

n Transparenþa informaþiilor a avut întotdeauna 

puterea de a crea încredere în bunurile de consum, 

posibilitatea de a obþine date despre produse ºi 

producãtori, cu cât mai multe ºi variate, creeazã 

deplinã în datele afiºate. Aºa se explicã numãrul 

covârºitor (81%) de cumpãrãtori care nu ar cumpãra un 

produs în cazul în care nu ar avea încredere în 

informaþiile despre acesta. 

Studiul a evidenþiat un procent mediu de 62% al 

celor care au încredere cu predilecþie în informaþiile 

provenite de la producãtor, în special persoanele peste 

65 de ani. 

Convinºi cã sursele de informare recomandabile nu 

se regãsesc în producãtori, considerându-i pe aceºtia 

capabili sã denatureze informaþiile pentru a  trage 

foloase imediate, sunt  19% dintre respondenþi. Este ºi 

acesta un semnal de alarmã ridicat producãtorilor 

pentru care aceºtia trebuie sã gãseascã o soluþie. 

Preocuparea pentru sãnãtate ºi în consens cu 

aceasta pentru produse de calitate, sigure, ecologice 

constituie în ultimii 10-13 ani subiectul unei campanii 

susþinute atât de autoritãþi guvernamentale, organizaþii 

internaþionale cât ºi de producãtori. Consumatorii au fost 

astfel constientizaþi de importanþa unor produse care sã 

le menajeze sãnãtatea ºi totodatã de drepturile lor pe 

n

care ºi le afirmã tot mai sonor. 81% din respondenþi 

acordã atenþie informaþiilor de încredere despre produse 

pentru a-ºi asigura un nivel de sãnãtate ridicat. Se 

înregistreazã  o creºtere a acestui procent, de pânã la 

86% în rândul categoriei de vârsta 

cuprinsã între 40-65 ani, cei care înþeleg 

mai bine decât tinerii semnificaþia unui 

trai sãnãtos ºi dependenþa de infor-

marea corectã. Se poate concluziona 

care sunt categoriile de cetãþeni în 

rândul cãrora sã se insiste cu populari-

zarea acestui raþionament testat ºi 

recomandat actualmente de specialiºtii 

în sãnãtate.

Informaþiile despre produse se 

grupeazã în câteva categorii importante 

pentru documentarea completã ºi 

corectã a consumatorilor. Studiul a 

determinat un clasament mediu al informaþiilor preferate 

de cumpãrãtori, mare parte dintre acestea reprezentând 

ºi informaþii impuse de Regulamentul  EU 1169 care 

trebuie aplicat începând cu decembrie a.c. Un rating 

mediu al informaþiilor plaseazã în top-ul interesului 

informatiile despre ingrediente, urmat de informaþiile de 

bazã, informaþiile nutriþionale, instrucþiunile de utilizare/ 

depozitare, alergenii conþinuþi, datele despre companie, 

informaþiile de sustenabilitate, încadrarea în cele câteva 

diete uzuale. Nivelul de interes pentru diversele categorii 

de informaþii nu este deloc omogen el diferenþiindu-se în 

cadrul diferitelor segmente de respondenþi. Este indicat 

sã se þinã cont de interesul consumatorilor pentru 

diversele informaþii pentru a-i satisface ºi atrage în 

cumpãrarea produsului, dar în primul rând trebuie 

satisfãcute cerinþele legislative care impun furnizarea 

obligatorie a anumitor informaþii.
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În sprijinul informãrii cumpãrãtorilor cu ajutorul 

telefonului mobil, prin intermediul unor aplicaþii care 

aduc informaþiile despre produsul al cãrui cod de bare 

este scanat, 57% dintre respondenþi considerã de 

utilitate maximã setarea unei alarme personalizate. În 

cazul în care produsul scanat nu corespunde din punct 

de vedere al unui parametru setat, aplicaþia va atenþiona 

utilizatorul de aceastã inadvertenþã care altfel ar putea fi 

trecutã cu vederea din neatenþie pe parcursul lecturãrii 

tuturor informaþiilor disponibilizate. Cumpãrãtorii 

trebuie sã cunoascã bine toate facilitãþile oferite de 

aplicaþiile mobile. 

Rolul aplicaþiilor de informare a consumatorului 

despre produse cu ajutorul telefonului mobil este de 

necontestat. Rãmâne la latitudinea cumpãrãtorilor sã 

foloseascã sau nu aceste aplicaþii, sã þinã seama sau nu 

*

*          *

de informaþiile obþinute. Este foarte important ca 

aplicatiile de informare sã nu dezamageascã ºi sã îi 

descurajeze pe utilizatori prin lipsa de conþinut sau prin 

conþinut eronat. Autoritãþile, media, organizaþiile de 

sãnãtate ºi comunitatea de dezvoltatori ai unor astfel de 

aplicaþii trebuie sã popularizeze posibilitãþile ºi 

beneficiile pe care le pot aduce aceste instrumente aflate 

la îndemâna tuturor. Deocamdatã conºtientizeazã 

importanþa pentru sãnãtate numai 37% dintre 

respondenþi, în timp ce 28% nu îi dau nici o valoare, iar 

restul de 34% rãmân rezervaþi pânã cand vor avea ocazia 

sã se convingã direct experimentând. Care va fi viitorul 

dupã utilizarea pe scarã largã a aplicaþiilor de informare 

cu telefonul mobil depinde în mare mãsurã de calitatea 

acestor soluþii, de modul în care vor rãspunde cerinþelor 

populaþiei ºi legislaþiei, dar ºi de educarea maselor de 

consumatori în sensul pretinderii unor drepturi legitime 

în relaþia cu mediul industrial.
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