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introducerea unei chei de identificare specifice. Grupa de 

lucru în Barcodes a GS1 in Europe a convenit asupra 

necesitãþii adoptãrii unei soluþii de identificare globalã a 

cupoanelor (Global Coupon Solution) considerând cã 

actuala soluþie de identificare nu mai este viabilã. GCN 

poate fi inclus într-un GS1 Databar alãturi de data de 

expirare ºi valoarea cuponului. Noua soluþie este o 

combinaþie între informaþia de bazã din codul de bare ºi 

alte date stocate într-o bazã de date a cupoanelor. 

Numerele serializate ale cupoanelor sunt esenþiale în 

cazul cupoanelor digitale putând fi folosite la urmãrirea  

consumatorilor, la înþelegerea comportamentului con-

sumatorului, pentru clasificarea cumpãrãtorilor ºi alte 

acþiuni de marketing.  

În sprijinul organizaþiilor naþio-

nale GS1 vin o serie de proiecte 

ale GS1 in Europe prezentate de 

asemenea în cadrul plenarelor 

Forumului. O importanþã deose-

bitã o are realizarea unui 

(Global Product 

Clasification), prin aceea cã 

asigurã reducerea costurilor de 

traducere, precum ºi actualizarea 

continuã ºi corectã. GPC este 

indispensabilã în cadrul unor 

aplicaþii complexe cum ar fi GDSN 

sau Mobile Com. 

 a fost lansat în 

instru-

ment de traducere a schemei ºi 

browser-ului GPC 

Proiectul Core Implementation 

Measures (CIM)

instru-

ment de traducere a schemei ºi 

browser-ului GPC 

Proiectul Core Implementation 

Measures (CIM)

Europa, ca urmare a creºterii 

cererii pentru mai o bunã înþele-

gere a nivelelor de implementare 

ale standardelor GS1. Printre 

obiectivele sale se numãrã creº-

terea numãrului de MO care par-

ticipã la sondajul anual privind 

implementarea sistemului GS1 în 

Europa. Rezultatele sondajului 

demonstreazã cã prin implemen-

tarea standardelor GS1, a crescut 

eficienþa pe întreg lanþul de distri-

buþie dupã cum se poate vedea în 

schema alãturatã. 

În ultimele luni, 

s-a ocupat aproape exclusiv de 

problematica confidenþialitãþii ºi protecþiei datelor 

personale în context RFID. S-a precizat cã în curând se va 

definitiva un instrument de auto-evaluare a oricãrui actor 

implicat/vizat de RFID din punct de vedere al protecþiei 

datelor personale. Se doreºte ca organizaþiile naþionale 

GS1 sã-l supunã atenþiei autoritãþilor naþionale din 

domeniu, pentru validarea eficacitãþii, dupã care va urma 

organizarea unui pilot în colaborare cu câteva firme. 

Situat în aceeaºi zonã tematicã,  a 

fost descris pornind de la definirea ºi evaluarea studiilor 

de caz pentru ONS, realizate pânã în octombrie 2011 ºi 

care vor continua în 2012 cu decizia de a introduce F-ONS 

pentru aprobare ca standard în GSMP ºi elaborarea unei 

proiectul de 

Politicã Publicã a GS1 in Europe   

RFID PIA (Privacy Impact Assess-

ments în RFID) 

Proiectul ONSdev

proiectul de 
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RFID PIA (Privacy Impact Assess-

ments în RFID) 

Proiectul ONSdev
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Forumul GS1 in Europe a constituit evenimentul 

marcant al sfârºitului de an pentru comunitatea GS1 

europeanã. Desfãºurat la Budapesta în perioada 18 - 21 

octombrie 2011, forumul a asigurat o ocazie prielnicã 

organizaþiilor naþionale GS1 sã-ºi împãrtãºeascã 

experientele, sã afle situaþia activitãþilor GS1 globale ºi 

regionale, de a se îmbunãtãþi colaborarea GS1 in Europe 

cu principalii parteneri europeni (Comisia Europeanã, 

ECR Europe, TCGF etc.). Pe parcursul celor trei zile au fost 

organizate prezentãri ale realizãrilor ºi proiectelor 

organizaþiei europene precum ºi ale organizaþiilor 

naþionale GS1. 

Prezentarea reprezentantului Comisiei Europene a 

detaliat 

, 

subliniind necesitatea interoperabilitãþii. În acest sens, se 

impune activitatea de standardizare, motiv pentru care a 

fost luat în consideraþie parteneriatul Comisiei Europene 

- GS1, avînd în vedere cã GS1 este un dezvoltator 

tradiþional de standarde de comunicaþie în domeniul 

comercial. Este necesarã o coordonare europeanã pentru 

a se asigura cã e-Invoicing (facturarea electronicã) poate 

fi aplicatã transfrontalier în Europa. Pentru aceasta au 

fost înfiinþate Forumurile naþionale ºi Forumul european 

pentru e-Invoicing cu rolul de a monitoriza adopþia 

strategia europeanã în domeniul tehnologiei 

informaþiilor ºi comunicaþiei în perspectiva anului 2020

strategia europeanã în domeniul tehnologiei 

informaþiilor ºi comunicaþiei în perspectiva anului 2020

e-invoicing la nivel European ºi de a propune soluþii 

pentru a direcþiona utilizatorii cãtre un unic model de 

date.

Tehnologia informaþiilor ºi  comunicaþiei a fost 

susþinutã în plenarele Forumului prin multe alte 

prezentãri în cadrul cãrora au fost detaliate proiecte 

desfãºurate în plan european. 

 reprezintã extinderea 

schimbului de mesaje electronice GS1 EDI în domeniul 

financiar prin adoptarea standardelor EANCOM ºi 

GS1 XML de cãtre Banca Centralã Europeanã ºi de cãtre 

bãncile naþionale.

 are drept 

scop accesarea de cãtre cumpãrãtor a mai multor date 

decât cele menþionate pe eticheta produsului. Pentru a 

se asigura furnizarea informaþiilor corecte ºi suficiente se 

doreºte interconectarea soluþiilor naþionale prin ONS ºi 

Agregatori Locali. Datele trebuie sã fie de încredere ºi 

prin urmare obþinute de la producatori (nutriþionale, de 

sustenabilitate, ingrediente, alergeni, reþete, etc. totali-

zând un numãr de aproximativ 40 de atribute). 

 reprezintã un alt domeniu de 

aplicare al noilor tehnologii. Acestea stau la baza 

construirii portofelului de cupoane conectat la cardul de 

fidelitate eliberat de retailer. Este însã necesarã 

Proiectul Cash Handling

 Iniþiativa GS1 in Europe MobileCom/B2C

Cupoanele digitale
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propuneri de pilot pentru implementare. Obiectivele 

proiectului constau în întãrirea adopþiei ONS, 

diseminarea cunoºtinþelor ºi armonizarea implementãrii 

în Europa. 

 

creeazã o forþã crescutã pentru a asigura un nivel corect 

de management, de utilizare a standardelor ca suport în 

implementarea diverselor procese, sau de definire a 

cerinþelor de afaceri pentru diferite soluþii. Orientarea 

actualã a ambelor organizaþii este îndreptatã cãtre 

implementarea ºi utilizarea  pe plan european a 

soluþiilor în domeniile  - respectiv 

asigurarea unei baze de date de încredere -  

, cu scopul îmbunãtãþirii 

disponibilitãþii la raft, a managementului stocurilor/ 

categoriei, perfecþionarea previziunii, realizarea unei 

strategii de sustenabilitate. Au fost prezentate studii de 

caz de aplicare a noilor principii ºi concepte cu rezultate 

relevante în acest sens. 

este un domeniu asupra cãruia GS1 in 

Europe se concentreazã mult în ultimii ani. 

Erorile de medicaþie, contrafacerea, regulamentele, 

trasabilitatea, costurile ºi eficienþa, înregistrarea 

electronicã a pacienþilor sunt câteva dintre principalele 

preocupãri ale proiectului în domeniul sãnãtãþii ce are ca 

scop orientarea acestui sector cãtre o dezvoltare de 

succes ºi implementare a standardelor globale, creºtere a 

siguranþei pacienþilor ºi eficientizarea lanþurilor de 

distribuþie specifice. 

Standardele globale în sãnãtate se impun pentru 

Cooperarea dintre ECR Europa ºi GS1 in Europe

Mobile Commerce

GDSN ºi  

partajarea datelor POS

Sãnãtatea 
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Mobile Commerce

GDSN ºi  

partajarea datelor POS

Sãnãtatea 

armonizarea caracteristicilor de siguranþã ale produsele 

medicale în cadrul Uniunii Europene, pentru a se þine 

cont de noile profile de risc, asigurându-se totodatã 

funcþionarea pieþelor interne. Recomandarea EFPIA 

pentru codificare produselor farmaceutice se referã la 

utilizarea Data Matrix care include  Codul de produs al 

pfabricantului (GTIN sau NTIN), Numãrul serial unic, Data 

de  expirare, numãrul de lot.

Grupul de lucru GS1 din domeniul sãnãtãþii a lansat 

: Serviciul de urmãrire ºi trasare, proiect 

ce presupune serializarea în masã cu UMI (Unique 

Medicine Identifier) per articol. UMI este unic, nedivizibil 

ºi interoperabil cu alte sisteme existente. Purtãtorul de 

date este DataMatrix iar în viitor se preconizeazã ºi 

folosirea RFID. O solicitare la Serviciul Track & Trace EDQM 

determinã verificarea existenþei UMI într-un director de 

arhivare EPCIS (Electronic Product Code Information 

System standardizat GS1). 

Un alt proiect din sfera medicalã este  

(Smart Open Services for European Patients) prin care, 

partenerii sunt foarte determinaþi sã dezvolte soluþii ºi 

servicii de care vor beneficia pacienþii europeni din 27 de 

þãri. Þinta acestui proiect este de a dezvolta un cadru 

practic pentru domeniul sãnãtãþii ºi o infrastructurã ICT 

care sã permitã accesul securizat la informaþiile medicale 

ale unui pacient (Fiºa electronicã a pacientului), în 

special la rezumate ale stãrii de sãnãtate ºi la 

e-prescripþii din diferite sisteme europene. Pentru aceas-

ta trebuie depãºite obstacole precum interoperabilitatea 

legislativã, organizaþionalã, semanticã ºi tehnicã. 

Proiectul EDQM

Proiectul epSOS

Proiectul EDQM

Proiectul epSOS

La 3 martie 2010, Comisia Europeanã a propus o 

nouã strategie economicã a Europei  ce vizeazã perioada 

de pânã în 2020 în scopul ieºirii din crizã ºi pregãtirea 

economiei europene pentru urmãtoarea decadã. 

Comisia Europeanã a identificat 3 factori determinanþi 

pentru creºtere, care ar trebui implementaþi concret: 

creºterea inteligentã (adopþia ºtiinþei, inovaþiei, educaþiei 

ºi societãþii digitale), creºterea sustenabilã (producþia sã 

foloseascã în mod mai eficient resursele în timp iar 

competitivitatea sã creascã) ºi creºterea inclusivã 

(creºterea nivelului de participare la piaþa muncii, 

dobândirea de noi competenþe ºi lupta împotriva 

sãrãciei). În scopul atingerii acestor þinte au fost propuse 

o serie de iniþiative de implementat cu prioritate pânã în 

2020 la toate nivele incluzând organizaþii europene, 

state membre UE, autoritãþi locale ºi regionale.

O importanþã deosebitã pentru început o are 

înfiinþarea ºi mentenanþa Agendei Digitale pentru 

Europa.  Agenda Digitalã va actualiza regulile Pieþei 

Unice UE (EU Single Market) pentru epoca digitalã. 

Þintele principale sunt de a impulsiona afacerile în 

domeniul de entertainment, de a stabili o unicã zonã 

pentru plãþile online ºi de a proteja consumatorii EU în 

spaþiul virtual. Prin Agenda Digitalã, Comisia Europeanã 

elaboreazã un plan de acþiune care sã aducã prosperitate 

ºi o stare de bine în Europa prin creºtere economicã ºi 

rãspândirea beneficiilor epocii digitale la toate nivelele 

sociale, în conjunctura în care jumãtate din creºterea 

economicã a Europei din ultimii 15 ani a fost deja 

determinatã de tehnologiile de informaþii ºi comunicaþii 

(ICT) ºi este posibilã accelerarea acestei tendinþe. 

Proiectul  „Agenda Digitalã pentru Europa" a fost 

adoptat în mai 2010 ºi cuprinde 100 de acþiuni specifice 

ºi 31 de propuneri legale grupate în 7 zone de acþiune, 

vizând beneficii precum facilitarea plãþilor ºi facturilor 

electronice, dezvoltarea rapidã pe scarã largã a 

telemedicinei sau eficientizarea folosirii energiei.

Cetãþenii europeni ar trebui sã se bucure de servicii 

comerciale ºi culturale trasfrontaliere. Dar pieþele online 

europene sunt încã separate de bariere care împiedicã 

accesul la serviciile pan-europene de telecomunicaþii, 

Agenda Digitalã pentru Europa 

è Crearea unei Pieþe Digitale Unice

Agenda Digitalã pentru Europa 

è Crearea unei Pieþe Digitale Unice

Perspectiva europeanã asupra ICT 
(Information and Communication Technology)
Perspectiva europeanã asupra ICT 
(Information and Communication Technology)

5544
GS1GS1 GS1GS1

GS1 Info 03/2012GS1 Info GS1 Info 03/2012GS1 Info 

Scãderea cu 50% 
a materiei prime
Scãderea cu 50% 
a materiei prime

Cresterea cu 30% 
a nivelului serviciilor 

Cresterea cu 30% 
a nivelului serviciilor 

Cresterea cu 3,5% 
a acuratetii facturilor

Cresterea cu 3,5% 
a acuratetii facturilor

Materie primãMaterie primã
FurnizorFurnizor

ProducãtorProducãtor

DepozitDepozit

Scãderea cu 21% a
duratei manipulãrii
Scãderea cu 21% a
duratei manipulãrii

DistributieDistributie

RetailerRetailer Scãderea cu 42% 
a costurilor cu distributia

Scãderea cu 42% 
a costurilor cu distributiaScãderea cu 35% 

a costurilor cu inventarul
si distributia

Scãderea cu 35% 
a costurilor cu inventarul

si distributia

Cresterea cu 19% 
a nivelului serviciilor 

Cresterea cu 19% 
a nivelului serviciilor 

Scãderea cu 32% 
a ruperilor de stoc
Scãderea cu 32% 

a ruperilor de stoc

Proiectul CIM - rezultate obtinute prin adoptia sistemului GS1Proiectul CIM - rezultate obtinute prin adoptia sistemului GS1



GS1 Info 03/2012GS1 Info GS1 Info 03/2012GS1 Info 

sau la cele digitale. În prezent sunt, spre exemplu, de 4 

ori mai multe descãrcãri de muzicã în SUA decât în UE 

datoritã lipsei de oferte legale ºi fragmentãrii pieþei. 

Consumatorii europeni nu au acces la diverse lucruri, iar 

autorii pierd venituri importante datoritã pieþelor ilegale 

care umplu golurile. Deseori, dificultatea accesãrii online  

a unui conþinut se datoreazã problemelor legate de 

licenþã. Un management eficient al drepturilor colective 

va permite distribuþia inovativã ºi accesibilã consu-

matorilor din Europa a diverselor lucrãri. 

Comisia Europeanã intenþioneazã  sã deschidã 

accesul la un conþinut online legal prin simplificarea 

plãþii pentru copyright, a managementului ºi licenþelor, 

desfãºurate transfrontalier. 

Alte acþiuni includ facilitarea efectuãrii plãþilor ºi 

facturilor pe cale electronicã ºi simplificarea soluþionãrii 

online a disputelor. 

, pentru întreaga 

piaþã privitã ca un întreg. Instrumentele de platã pan-

europene, precum transferul de credit SEPA sau debitul 

direct SEPA, vor reduce costurile plãþilor, vor intensifica 

competiþia ºi vor face plãþile la fel de simple ca ºi cele în 

plan naþional. 

 De aceea, Comisia Europeanã doreºte 

ca e-invoicing sã devinã modalitatea predominantã de 

facturare în Europa. Pentru aceasta, 

care a avut 

prima ºedinþã în iunie 2011. 

O Platformã Europeanã Unicã de Platã (Single Euro-

pean Payment Area - SEPA) ar putea genera beneficii de 

123 miliarde Euro pe parcursul a 6 ani

Prin facturarea electronicã, se afirmã cã s-ar putea 

obþine economii în jur de 240 miliarde Euro în aceeaºi 

perioadã de 6 ani.

s-a stabilit înfiinþarea 

unui Forum European pentru eInvoicing - "European 

multi-stakeholder forum on e-Invoicing" 
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è Ridicarea nivelului de securitate ºi încredere în 
internet

 (Infor-
mation and Communication Technology)

Pentru a da posibilitate oamenilor sã creeze, sã 
combine ºi sã inoveze, sunt necesare produse ICT ºi 
servicii deschise ºi interoperabile. Europa nu atinge încã 
beneficiile maxime din interoperabilitate. Standardizarea 
achiziþiilor publice ºi coordonarea între autoritãþile 
publice europene impun funcþionarea transfrontalierã a 
serviciilor digitale. 

Internetul este un exemplu elocvent de inter-
operabilitate. Numeroase dispozitive ºi aplicaþii lucrezã 
împreunã oriunde în lume. Europa trebuie sã se asigure 
cã noile dispozitive, aplicaþii, registre de date ºi servicii IT 
interacþioneazã fãrã dificultãþi oriunde, exact ca 
internetul. Agenda Digitalã identificã proceduri de 
standardizare îmbunãtãþite ºi îºi propune creºterea inter-
operabilitãþii ca factor de succes prin acþiuni cum ar fi: 

Propuneri de legislaþie privind implementarea 
standardelor ICT în Europa astfel încât sã se favo-
rizeze interoperabilitatea (o transpunere coerentã 
ºi la timp a directivei TVA nouã adoptatã la 
13/07/2010; revizuirea Directivei pentru semnã-
tura electronicã în 2012, etc.);
Promovarea legilor pentru dreptul de proprietate 
intelectualã ºi condiþii de certificare în stabilirea 
standardelor;
Ghidare pentru a conecta standardizarea ICT cu 
achiziþiile publice; sprijinirea autoritãþilor în utiliza-
rea acestora;
Adoptarea unei strategii ºi a unui cadru pentru 
interoperabilitate europeanã între administraþiile 
publice ale statelor membre UE;
Recomandare adresatã marilor jucãtori de pe 
piaþa ICT de a disponibiliza informaþiile legate de 
interoperabilitatea produselor ºi serviciilor lor 
astfel încât utilizatorii sã nu se simtã închistaþi în 
sfera gamei de produse ale unei companii (în lipsa 
interoperabilitãþii acestora cu alte echipamente pe 
care le-ar putea achiziþiona); 
Crearea cadrului legislativ prielnic pentru ca ºi 
companiile mai mici sã poatã dezvolta aplicaþii ºi 
servicii compatibile cu cele oferite de jucãtorii 
dominanþi de pe piaþã; 
Implementarea pânã în 2013 a Cadrului European 
de Interoperabilitate de cãtre statele membre.

Europenii nu vor îmbrãþiºa o tehnologie în care nu au 

încredere;  ei trebuie sã se simtã în siguranþã în mediul 

è Îmbunãtãþirea prin standardizarea ICT 

è Ridicarea nivelului de securitate ºi încredere în 
internet

online. Numai 12% dintre utilizatorii web europeni se 

simt complet în siguranþã atunci când fac tranzacþii 

online. Agenda Digitalã propune un rãspuns mai bine 

coordonat la nivel european la atacurile cibernetice 

precum ºi legi mai puternice privind protecþia datelor 

personale; se ia în considerare obligarea operatorilor de 

website sã-ºi informeze utilizatorii care sunt breºele de 

securitate ºi care este modul de pãstrare a securitãþii 

datelor personale.

Noi servicii precum televiziunea HD sau video-

conferinþele necesitã acces la internet mult mai rapid 

decât cel disponibil în general în Europa. Vor fi stimulate 

investiþiile astfel încât în 2020 viteza Internetului sã 

creascã la cel puþin 30 Mbps pentru toþi cetãþenii 

europeni ºi la 100Mbps pentru mai mult de jumãtate 

dintre utilizatori. 

Europa trebuie sã investeascã mai mult în cercetare ºi 

dezvoltare (R&D). În acest sens se va  urmãri alierea 

investiþiilor private cu fondurile europene regionale ºi 

creºterea fondurilor europene având în vedere cã 

acestea sunt mult mai mici decât cele alocate cercetãrii 

ICT în SUA. 

Peste jumãtate dintre europeni (250 milioane) 

folosesc internetul zilnic, dar 30% nu l-au folosit 

niciodatã. Oricine, indiferent de vârstã, statut social, este 

îndreptãþit sã deþinã cunoºtinþe ºi sã aibã abilitãþile 

necesare pentru a se încadra în era digitalã, având în 

vedere cã serviciile, comerþul, învãþãmântul ºi politica se 

sprijinã din ce în ce mai mult pe informarea online.  

Trebuie sã investim în utilizarea inteligentã a 

tehnologiei ºi exploatarea informaþiilor, cãutând soluþii 

pentru reducerea consumului de energie ºi îmbunã-

tãþirea accesului online al populaþiei la informaþia 

stocatã electronic privind sãnãtatea. Un obiectiv ar fi 

acela ca pânã în 2015 pacienþii sã aibã acces la fiºa 

medicalã online oriunde s-ar afla în Europa. Se va urmãri 

de asemenea dezvoltarea tehnologiilor ICT cu consum 

è Acces mai rapid pentru unele servicii digitale 

è Investiþii mai mari în cercetare ºi dezvoltare (R&D)

è Consolidarea competenþelor digitale ale tuturor 

europenilor ºi acces la servicii digitale 

è Aplicarea tehnologiilor ICT, pentru a rãspunde 

problemelor sociale precum schimbarea climei sau 

îmbãtrânirea populaþiei.

è Acces mai rapid pentru unele servicii digitale 

è Investiþii mai mari în cercetare ºi dezvoltare (R&D)

è Consolidarea competenþelor digitale ale tuturor 

europenilor ºi acces la servicii digitale 

è Aplicarea tehnologiilor ICT, pentru a rãspunde 

problemelor sociale precum schimbarea climei sau 

îmbãtrânirea populaþiei.

redus de energie, de exemplu „Solid State Lighting (SSL)" 

care foloseºte  70% mai puþinã energie decât sistemele 

clasice de iluminat. 

Facturarea electronicã (e-Invoicing) este parte a 

iniþiativei Comisiei Europene " O Agendã Digitalã pentru 

Europa" care are în vedere realizarea unei pieþe digitale 

unice ºi face apel la înlãturarea barierelor legislative ºi 

tehnice care împiedicã adopþia în masã a e-Invoicing.

Spre dezavantajul consumatorilor ºi întreprinderilor, 

actualele legi ce guverneazã e-Invoicing în Europa sunt 

fragmentate dupã criterii naþionale ºi mare parte din 

potenþialul e-invoicing nu este încã exploatat. Mai mult, 

schimbul de facturi electronice este încã un proces 

complicat ºi costisitor, mai ales pentru IMM-uri. În timp 

ce  42 % dintre marile întreprinderi primesc sau trimit 

facturi electronice, rata de adopþie în rândul IMM-urilor 

rãmâne la un nivel scãzut (22 %). Ca urmare, nivelul 

mediu de pãtrundere pe piaþã a e-invoicing este mai 

degrabã scãzut în Europa, estimându-se la circa 5 % din 

toate facturile schimbate pe an în relaþiile B2B. 

Economiilor realizate prin înlocuirea facturilor de 

hârtie cu e-Invoicing adoptat pe scarã largã în Europa 

s-ar adãuga avantajele creãrii SEPA (Single Euro 

Payments Area) o platformã pentru armonizarea proce-

selor de platã transfrontaliere utilã în lansarea unor 

scheme interoperabile de e-Invoicing în Europa. Aceastã 

iniþiati-vã este generatã de apropierea dintre procesul de 

factu-rare ºi cel de platã. Comisia Europeanã se anga-

jeazã sã colaboreze cu statele membre ºi cu toþi cei care 

vor dori sã ia parte la atingerea acestui þel ºi de a crea 

un mediu potrivit pentru implementarea largã a 

e-Invoicing. În consecinþã se formuleazã  prioritãþile: 

Forumuri naþionale ºi 

Forumul european pentru e-Invoicing

Forumuri naþionale ºi 

Forumul european pentru e-Invoicing
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sã se ofere siguranþa sub aspect legal ºi un mediu 

tehnic clar pentru e-invoicing pentru a facilita 

adopþia în masã; 

sã se încurajeze ºi sã se promoveze dezvoltarea 

unor soluþii deschise ºi interoperabile pentru 

e-invoicing bazate pe un standard comun, 

acordând atenþie specialã nevoilor IMM-urilor; 

sã se sprijine adopþia e-Invoicing prin formarea 

unor structuri organizaþionale cum ar fi 

forumurile naþionale ºi forumul european pentru 

e-Invoicing.

Numai 16 þãri au stabilit forumuri naþionale pentru 

e-Invoicing în scopul de a creºte nivelul de utilizare ºi de 

a coordona sub aspect legal ºi tehnic iniþiativele pe plan 

local. Forumurile naþionale au o componenþã echilibratã: 

reprezentanþi din administraþia publicã, întreprinderi, 

organizaþii financiare, furnizori de servicii, organisme de 

standardizare, consumatori).

Forumul European pentru e-Invoicing a fost creat 

pentru o perioadã de 3 ani, având în componenþã 63 

membri, reprezentanþi ai forumurilor naþionale, asociaþii 

europene din partea utilizatorilor (IMM, corporaþii mari, 

alþi utilizatori),  organizaþii ºi asociaþii europene  

(Comitetul European de Standardizare, Banca Centralã 

Europeanã). Rolul sãu este de a monitoriza adopþia 

e-Invoicing la nivel european, de a facilita schimbul de 

experienþã ºi bune practici, de a propune soluþii pentru 

depãºirea obstacolelor în comunicaþia transfrontalierã ºi 

de a direcþiona utilizatorii cãtre un unic model de date 

e-Invoice. 

Prima întâlnire a Forumului European pentru 

e-Invoicing a avut loc pe 13 septembrie 2011 la 

Bruxelles. ªedinþa s-a axat pe douã teme: o imagine 

detaliatã a situaþiei actuale privind e-Invoicing în diferite 

þãri ºi adoptarea programului de lucru anual al 

Forumului. 

Principalele probleme cãrora Forumul va trebui sã le 
acorde atenþie vor fi: 

Nivelul de adopþie e-Invoicing scãzut la nivelul 
IMM-urilor faþã de cel al marilor întreprinderi;
Furnizorii de servicii care sã dezvolte servicii ºi 
soluþii cu investiþii minime; 
Organismele de standardizare trebuie sã se asi-
gure cã standardele rãspund nevoilor comunitãþii 
de afaceri ºi mai ales IMM-urilor;
Reforma politicii de standardizare a ICT sã aducã 
mai multã flexibilitate în recunoaºterea stan-
dardelor dezvoltate în afara organizaþiilor de 
standardizare formale;
Coexistenþa varietãþii de standarde sã fie rezolvatã 
prin dezvoltarea unor aplicaþii de compatibilizare 
fãrã a fi necesarã intervenþia utilizatorilor;
Armonizarea/convergenþa legalã între statele 
membre; Forumul va trebui sã indice care sunt 
obstacolele în aceastã privinþã;
Facturile ºi plãþile sunt în strânsã legãturã, de 
aceea SEPA va ajuta la integrarea ulterioarã a 
pieþei e-Invoicing în UE;
e-Invoicing este foarte importantã pentru 
modernizarea achiziþiilor publice în toate statele 
membre ºi reprezintã un pas în lanþul de procese 
care conduc la un "e-procurement" complet.

În acord cu sesizãrile anterioare, s-a stabilit cã 
programul  pentru un an al Forumului sã cuprindã o serie 
de activitãþi din care amintim:  monitorizarea nivelului de 
adopþie a e-Invoicing în statele UE, schimbul de bune 
practici, propunerea soluþiilor adecvate pentru elimina-
rea barierelor transfrontaliere, migrarea la un unic model 
de date standard pentru e-Invoice, stabilirea Forumurilor 
Naþionale. 

În ceea ce priveºte preocuparea României în adopþia 
e-Invoicing, Reprezentanþa Permanentã a României de 
pe lângã UE s-a angajat la înfiinþarea unui Forum 
Naþional pentru facturare electronicã, iar GS1 Romania 
ºi-a oferit disponibilitatea ºi dorinþa de a asigura 
Secretariatul Tehnic necesar bunei funcþionãri a 
forumului. 

n

n

n

n

n

n

n

n

Implicatã direct în procesul de e-Invoicing, prin 
dezvoltarea standardelor eCom ºi elaborarea soluþiilor  
de interoperabilitate ICT între parteneri de afaceri, orga-
nizaþia GS1 participã activ la adopþia e-Invoicing în 
Europa. Armonizarea profilelor de þarã pentru factura 
electronicã este o preocupare prioritarã în prezent ce 
vine în întâmpinarea acþiunilor Comisiei Europene. 

Implicatã direct în procesul de e-Invoicing, prin 
dezvoltarea standardelor eCom ºi elaborarea soluþiilor  
de interoperabilitate ICT între parteneri de afaceri, orga-
nizaþia GS1 participã activ la adopþia e-Invoicing în 
Europa. Armonizarea profilelor de þarã pentru factura 
electronicã este o preocupare prioritarã în prezent ce 
vine în întâmpinarea acþiunilor Comisiei Europene. 

În ceea ce priveºte preocuparea României în adopþia 
e-Invoicing, Reprezentanþa Permanentã a României de 
pe lângã UE s-a angajat la înfiinþarea unui Forum 
Naþional pentru facturare electronicã, iar GS1 Romania 
ºi-a oferit disponibilitatea ºi dorinþa de a asigura 
Secretariatul Tehnic necesar bunei funcþionãri a 
forumului. 

Standarde GS1Standarde GS1

Organizaþie naþionalã GS1Organiza ie na ionalã GS1þ þ

Proiectul

GS1 in Europe

Proiectul

GS1 in Europe

Grupul de lucru 

GS1 - Banca Naþionalã

Grupul de lucru 

GS1 - Banca Na ionalãþ

Bancã NaþionalãBancã Na ionalãþ

Procesele care intervin în manipularea banilor între 

bãncile comerciale ºi banca centralã dintr-o þarã sunt 

susþinute de mesaje electronice schimbate între aceste 

instituþii. BCE (Banca Centralã Europeanã) a stabilit ca 

cerinþã minimã pentru armonizarea serviciilor cash ale 

BCN (Bãncilor Centrale Naþionale), în conditiile efi-

cientizãrii ºi scãderii costurilor, adoptarea comunicaþiei 

electronice a datelor. Tranzacþiile transfrontaliere ar fi 

facilitate însã dacã bãncile comerciale sau companiile CIT 

(cash-in-transit) ar putea folosi acelaºi standard de 

comunicaþie independent de BCN colaboratoare.  

În prezent, BCE a restrâns marea varietate de 

modalitãþi pentru realizarea schimbului de date pentru 

transferuri de cash (Data Exchange for Cash Services - 

DECS) în zona Euro, la numai douã formate: 

GS1 EDI

Cash Single Shared Platform (CashSSP) 

n

n

Proiectul "Comunicaþie fãrã graniþe: 
schimb de date privind transferul de cash"
Proiectul "Comunicaþie fãrã graniþe: 
schimb de date privind transferul de cash"

Proiectul Cash Handling coordonat de GS1 Germania a atras participarea a 32 organizaþii naþionale GS1 în echipa 

de lucru, dintre care 18 sunt observatori (în rândul cãrora se numãrã ºi GS1 Romania). Proiectul are în vedere schimbul 

electronic de date între bãncile comerciale ºi bãncile naþionale precum ºi între bãncile naþionale ºi Banca Centralã 

Europeanã.

Proiectul Cash Handling coordonat de GS1 Germania a atras participarea a 32 organizaþii naþionale GS1 în echipa 

de lucru ãrora se numãrã ºi GS1 Romania)

date între bãncile comerciale ºi bãncile naþionale precum ºi între bãncile naþionale ºi B entralã 

Europeanã

, dintre care 18 sunt observatori (în rândul c . Proiectul are în vedere schimbul 

electronic de  anca C

.

Notificare de platãNotificare de platã

Confirmare de primireConfirmare de primire

flux cashflux cash

flux cashflux cash

flux cashflux cash

flux cashflux cash

Comandã de cashComandã de cash

Confirmare de livrareConfirmare de livrare

Bãnci
comerciale

Bãnci
comerciale

Banca
Naþionalã

Banca
Na ionalãþ
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Cheile GS1 utilizate în manipularea banilor sunt 

urmãtoarele:

GTIN - atribuit de BCE bancnotelor ºi monedelor 

(GTIN diferit în funcþie de valoare, calitate, etc) 

ex. bancnote de 5 Euro, stare corespunzãtoare

GLN - folosit la identificarea manipulatorilor 

profesioniºti de cash; la urmãrire ºi trasare prin 

legãtura cu ATM-urile,  cu sistemele de procesare 

a cash

SSCC  - identificarea unicã a unitãþilor cash, dã 

posibilitatea urmãririi ºi trasãrii. Identic cu 

numãrul CashSSP 

În zona Euro se numãrã 5 Bãnci Centrale Naþionale 

membre GS1, 8 Bãnci Centrale Naþionale membre 

CashSSP, iar numãrul de organizaþii naþionale GS1 care 

iau parte la proiect este 11. 

Urmare a utilizãrii celor 2 standarde de comunicaþie 

în zona Euro, în octombrie 2010, BCE a decis, ca toate 

imprimeriile ºi Bãncile Centrale Naþionale din zona Euro, 

chiar ºi cele membre CashSSP,  sã devinã membre GS1. 

De la acest moment se aplicã ambele coduri de bare  - 

GS1 ºi CashSSP  pe ambalajele bancnotelor, în cazul 

transferurilor de cash. Cum BCE urmeazã sã gãzduiascã 

interfaþa DECS, a aderat la GS1 imediat ce numãrul de 

n

n

n

GTIN-uri a fost cunoscut dupã finalizarea listei 

armonizate de cãtre Bundesbank ºi GS1 User Group, în 

martie 2011. În acest context, lista articolelor cash 

codificate în sistem GS1 este disponibilã în GEPIR. 

sealed plastic bag unprocessedBanknotes EUR ES2 5,00 50.000,00 EUR 4107001000018

Banknotes EUR ES2 5,00 sealed plastic bag unfit 50.000,00 EUR 4107001000025

Banknotes  EUR    10,00 piece  unprocessed 10,00  EUR  4107001000032

Banknotes EUR 10,00 packet (100) unprocessed 1.000,00 EUR 4107001000049

Banknotes  EUR    10,00 bundle  unprocessed 10.000,00 EUR  4107001000056

Banknotes EUR 10,00 sealed plastic bag unprocessed 100.000,00 EUR 4107001000063

Banknotes EUR ES 1 10,00 piece new 10,00 EUR 4107001000070

Banknotes EUR ES 1 10,00 piece fit 10,00 EUR 4107001000087

Banknotes  EUR  ES 1  10,00 piece  unprocessed 10,00  EUR  4107001000094

Banknotes  EUR  ES 1  10,00 piece  unfit  10,00  EUR  4107001000100

Banknotes EUR ES 1 10,00 piece Cat 3* 10,00 EUR 4107001000117

Banknotes EUR ES 1 10,00 piece rede emable 10,00 EUR 4107001000124
 

Structurile codurilor de bare GS1 ºi CashSSPStructurile codurilor de bare GS1 ºi CashSSP

În perioada 2012 - 2014 va continua aderarea la GS1 a 

tuturor imprimeriilor ºi bãncilor naþionale din Europa, 

care aplicã ambele coduri CashSSP ºi GS1 pe ambalajele 

bancnotelor.  

Interfaþa DECS (Data Exchange for Cash Services) va 

asigura comunicaþia între diferite aplicaþii, ceea ce 

înseamnã cã diferite Bãnci Centrale Naþionale care 

folosesc diferite formate pot schimba date între ele. 

Interfaþa DECS realizeazã legãtura între aplicaþiile de cash 

management ale bãncilor naþionale având rolul de 

mapare, transformare ºi rutare a datelor. 

(00)3   366      12345               000069989               4        (SSCC)(00)3   366      12345               000069989               4        (SSCC)

FR                     0530    20         000069989              13       (CashSSP)FR                     0530    20         000069989              13       (CashSSP)

ID þarãID arãþ AmbalatorAmbalator Numãr secventialNumãr secvential Cifrã controlCifrã control

Banca nBanca n Banca zBanca z

Banca 1Banca 1 Banca iBanca i Banca jBanca j Banca mBanca m

Sistem EuroSistem Euro

Sistem 
CashSSP
Sistem 

CashSSP Sistem GS1Sistem GS1

DECS
- rutare

- transformare

DECS
- rutare

- transformare

Sistem
Banca 

Naþionalã

Sistem
Banca 

Na ionalãþ

sausau

Standard CashSSPStandard CashSSP
Standard GS1Standard GS1
Alt standardAlt standard

Extras din Lista armonizatã a articolelor cash Extras din Lista armonizatã a articolelor cash 
 EUR  ES2  5,00  sealed plastic bag  fit 50.000,00 EUR  4107001000001Banknotes

În concluzie desprindem cã sistemul Euro se luptã sã 

creascã eficienþa manipulãrii banilor ºi a mesajelor 

legate de procesul transferului de bani în cooperare cu 

principalii actori interesaþi, respectiv instituþiile 

financiare naþionale. Interfaþa DECS este soluþia 

pragmaticã aleasã de BCE pentru a se putea folosi la 

Tipuri de transferuri de cashTipuri de transferuri de cash

nivel european douã formate de comunicaþie diferite. 

Maparea datelor din douã formate diferite nu a fost 

simplã dar s-a realizat cu succes.  

Deºi proiectul "Standarde GS1 pentru cash handling" 

al GS1 in Europe s-a încheiat oficial în decembrie 2011, 

GS1 va continua sã sprijine sectorul bancar la nivel 

naþional sau european prin numi-

rea unui  key account manager 

pentru industria bancarã cu 

activitate de secretariat a grupu-

rilor de lucru cu reprezentanþi ai 

Bãncilor Naþionale ºi ai GS1. 

Aceste grupuri de utilizatori 

vor avea ca obiectiv implemen-

tarea de noi mesaje, armonizarea 

listei de articole cash pe plan 

european precum ºi adopþia 

tehnologiei RFID/EPC în transfe-

rurile de tip Bulk. 

Mesaje
noi

Lista de
articole

RFID / EPC

Relaþii
publice

• Transferuri bulk
• Cadrul reciclãrii bancnotelor
• Transferuri bulk
• Cadrul reciclãrii bancnotelor

• GTIN-uri pentru procesele ce vizeazã cash
• Depozit central pentru articolele Sistemului Euro ºi articolele cash naþionale
• GTIN-uri pentru procesele ce vizeazã cash
• Depozit central pentru articolele Sistemului Euro i articolele cash naþionaleº

• Studiu de fezabilitate privind transferurile bulk
• Transferuri bulk
• Studiu de fezabilitate privind transferurile bulk
• Transferuri bulk

• Informãri privind Grupul de lucru GS1 - Banca Naþionalã
• Buletin informativ
• Informãri privind Grupul de lucru GS1 - Banca Naþionalã
• Buletin informativ

• Agregarea tranzacþiilor unice
• Factura
• Agregarea tranzacþiilor unice
• Factura

Transferuri bulkTransferuri bulk

TipografiiTipografii
Cash EDICash EDI Cash SSPCash SSP

1. Intrare mesaj
    transfer bulk
1. Intrare mesaj
    transfer bulk

2. Mesaj transfer 
    bulk
2. Mesaj transfer 
    bulk

Tabelã de
mapare

Tabelã de
mapare

Interfaþã DECSInterfa ã DECSþ

3. Mesaj feedback validare3. Mesaj feedback validare

5. Recepþie5. Recep ieþ

4. Flux fizic4. Flux fizic

BancãBancã

Acces la distanþãAcces la distan ãþ

Cash EDICash EDI Cash SSPCash SSP

Tabelã de
mapare

Tabelã de
mapare

Interfaþã DECSInterfa ã DECSþ
2. Mesaj feedback validare2. Mesaj feedback validare

2. Feedback retragere2. Feedback retragere

1. Comandã retragere1. Comandã retragere
VerificareVerificare

5. Flux fizic5. Flux fizic

3. Platã: Debit direct sau debit cont naþional3. Platã: Debit direct sau debit cont naþional
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În consecinþã s-a fãcut simþitã nevoia unui studiu, pe 

care l-au efectuat împreunã GS1 UK ºi Deloite, având 

drept scop: 

examinarea în detaliu a viziunilor actuale ale 

companiilor legate de sustenabilitate; 

identificarea unora dintre zonele cheie în care 

companiile continuã sã investeascã în iniþiative 

care sã întreþinã agenda sustenabilitãþii;

evidenþierea acþiunilor cheie pe care companiile, 

organismele de reglementare ºi alte pãrþi 

interesate ar trebui sã le întreprindã pentru a 

continua cãlãtoria cãtre crearea unei întreprinderi 

complet sustenabile. 

Studiul a combinat alte douã studii ale comunitãþii 

GS1 UK, bazate pe intervievarea retailerilor, furnizorilor ºi 

altor pãrþi implicate, la care s-au obþinut aproximativ 800 

de rãspunsuri. Cercetãrile au reafirmat angajamentul 

oamenilor de afaceri în sustenabilitate, la un nivel 

surprinzãtor de ridicat. Mai mult de jumãtate din 

n

n

n

Construcþia sustenabilitãþii în contextul
crizei economice
Construcþia sustenabilitãþii în contextul
crizei economice

În anul 2009, sondajul CIES " Top of Mind" a clasat sustenabilitatea ºi responsabilitatea corporatistã pe locul al 

treilea dupã rezultatele economice ºi siguranþa alimentarã. Aceasta indicã faptul cã sustenabilitatea este mai mult 

decât o toanã trecãtoare care se va uita rapid acum când climatul economic a devenit mai aspru. Date fiind presiunile 

actuale pe margini ºi pe iniþiativele de reducere a costurilor, pare cã multe companii îºi vor reevalua iniþiativele de 

sustenabilitate în lumina noilor realitãþi economice. 

În anul 2009, sondajul CIES " Top of Mind" a clasat sustenabilitatea ºi responsabilitatea corporatistã pe locul al 

treilea dupã rezultatele economice ºi siguranþa alimentarã. Aceasta indicã faptul cã sustenabilitatea este mai mult 

decât o toanã trecãtoare care se va uita rapid acum când climatul economic a devenit mai aspru. Date fiind presiunile 

actuale pe margini ºi pe iniþiativele de reducere a costurilor, pare cã multe companii îºi vor reevalua iniþiativele de 

sustenabilitate în lumina noilor realitãþi economice. 

respondenþi au afirmat cã sustenabilitatea a devenit mai 

importantã cu fiecare an ºi 25% dintre ei au spus cã 

angajamentul lor în aceastã preocupare nu i-a afectat 

sub aspect economic. Totuºi, a fost probat faptul cã au 

fost amânate iniþiativele care presupuneau cheltuieli 

semnificative sau acolo unde beneficiile nu erau clare, 

respectivele companii preferând sã se axeze pe iniþiative 

care se realizau cu o recuperare a banilor în scurt timp. 

Studiul a identificat patru cãi prin care companiile îºi 

concentreazã eforturile în privinþa sustenabilitãþii în 

contextul actualei crize economice:

88% dintre respondenþi au fost de acord cu afirmaþia 

cã "inovaþiile radicale sunt chei cãtre succesul iniþiativelor 

Patru moduri de acþiune pentru 

susþinerea sustenabilitãþii

è Inovarea produselor ºi proceselor 

Patru moduri de acþiune pentru 

susþinerea sustenabilitãþii

è Inovarea produselor ºi proceselor 

de sustenabilitate". Existã exemple de companii care au 

planificat inovaþii în privinþa produselor lor, a proceselor 

de producþie, distribuþiei sau operaþiunilor logistice. 

Unele au fost respinse în conjunctura economicã actualã 

dar intenþia este clarã ºi se va materializa imediat dupã 

ieºirea din crizã. 

Implicaþia este aceea cã afacerea sustenabilã din 

viitor va fi capabilã sã gestioneze eficient procesele de 

inovare, va putea introduce rapid produse ºi procese noi 

în lucru, va reduce pierderile ºi va economisi resursle 

irosite în proiecte fãrã success. 

Opiniile sunt împãrþite cu privire la identitatea 

grupului ce conduce agenda sustenabilitãþii; 53% 

considerã cã rolul principal îl au consumatorii ºi 47% 

companiile. Totuºi 67% dintre respondenþi au cãzut de 

acord cã standardele de etichetare actuale creazã 

confuzii consumatorilor. Confuzia se datoreazã 

supraabundenþei de informaþii inutile ºi a formatelor 

diferite de etichete folosite, ceea ce îi determinã pe mulþi 

cumpãrãtori sã renunþe total la informare. 

Studiul a evidenþiat cã existã totuºi un segment 

substanþial de consumatori care doresc mai multe 

informaþii despre produse. Standarde extinse ºi noile 

tehnologii B2C pot juca un rol activ în a satisface 

cerinþele acestui segment. 

Implicaþia este cã succesul de mâine al afacerilor va fi 

legat de exploatarea oportunitãþii de a se apropia de 

cumpãrãtori ºi consumatori ºi de a le oferi acestora 

informaþiile solicitate. Suplimentar, organismele de 

standardizare, legislative ºi grupurile de interes trebuie 

sã asigure dezvoltarea ºi adopþia pe scarã industrialã 

largã a standardelor care ies în întâmpinarea nevoii de 

informaþii a consumatorilor. 

În cazul a mai mult de jumãtate dintre respondenþi 

s-a stabilit cã agenda de sustenabilitate a companiei o 

are CEO. În companiile în care nu se întâmplã acest lucru, 

responsabilitatea se împarte  între mai mulþi angajaþi din 

diferite compartimente, începând cu achiziþiile ºi 

terminând cu marketingul ºi finanþele. Tendinþa ca CEO 

sã preia agenda sustenabilitãþii într-o organizaþie este 

corectã având în vedere cã sustenabilitatea are legãturã 

cu toate diviziile întreprinderii ºi dezvoltarea unei 

întreprinderi complet sustenabile sub aspectul mediului, 

al socialului ºi al economicului trebuie sã constituie o 

prioritate pentru multe organizaþii. 

è Informarea ºi apropierea de consumatori

è Organizarea ºi responsabilizarea

è Informarea ºi apropierea de consumatori

è Organizarea ºi responsabilizarea

è Colaborarea externã

Implicarea companiilor ce doresc sã devinã 

sustenabile constã în primul rând în a cãuta cãi de 

încurajare a colaborãrii în interiorul ºi exteriorul 

întreprinderii. 

n

n

n

Multe dintre companiile care se conduc în spiritul 

sustenabilitãþii, o fac pentru cã recunosc cã astfel pot 

obþine mai mult prin colaborarea cu clienþii, furnizorii, 

chiar cu competitorii. Probabil cel mai semnificativ 

exemplu sunt oamenii de afaceri care colaboreazã în 

distribuþia produselor ºi care obþin astfel mari reduceri 

de costuri. Totuºi, ºi alte zone precum inovarea 

produselor poate fi influenþatã în mod pozitiv de o 

colaborare îmbunãtãþitã, iar creºtrea adopþiei noilor 

tehnologii colaborative ºi a standardelor de date din 

industrie poate ajuta la realizarea acestui deziderat. 

Introducerea tehnologiilor colaborative ºi 

participarea la iniþiative în industrie joacã un rol 

important. 

Studiul a condus la concluzia cã sustenabilitatea va 

rãmâne un subiect important în sfera afacerilor. 

Companiile care nu vor acþiona în acest sens vor risca sã 

ramânã în urmã. 

Raportul a avut urmãtoarea structurã:

în secþiunea 1 s-au rezumat vederile responden-

þilor cu privire la impactul crizei economice asupra 

iniþiativelor lor în domeniul sustenabilitãþii;

în secþiunea 2 s-au aprofundat cele patru teme 

cheie ale inovãrii produselor ºi proceselor, 

informãrii consumatorilor, organizãrii ºi respon-

sabilizãrii ºi colaborãrii externe, extrãgând 

implicaþiile pe care le au asupra afacerilor;

în secþiunea 3 s-au formulat concluziile concen-

trându-se în special asupra acþiunilor ce trebuie 

întreprinse pânã la sfârºitul crizei economice. 

è Colaborarea externã

Implicarea companiilor ce doresc sã devinã 

sustenabile constã în primul rând în a cãuta cãi de 

încurajare a colaborãrii în interiorul ºi exteriorul 

întreprinderii. 
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Atitudini business faþã de 

sustenabilitate în actualul climat 

economic

Criza economicã a condus la iniþiative cu recuperare 

rapidã a banilor dar firmele cu vedere mai largã concep 

planuri de refacere.

Atitudini business faþã de 

sustenabilitate în actualul climat 

economic

Criza economicã a condus la iniþiative cu recuperare 

rapidã a banilor dar firmele cu vedere mai largã concep 

planuri de refacere.

Mai mult, proporþia dintre respondenþii care au agreat 

cã sustenabilitatea este o prioritate actualã a crescut de 

la un an la altul, de la 77% la 83%. În contrast, cei care nu 

agreazã aceastã idee au reprezentat o minoritate în 

scãdere cu 5%. Mai mult, când au fost chestionaþi despre 

impactul specific pe care îl are cãderea economicã, mai 

mult de jumãtate dintre intervievaþi au rãspuns cã 

sustenabilitatea a devenit mai importantã, 26 dintre ei 

susþinând cã planurile lor nu au fost afectate. Totuºi, 

proporþia celor care au recunoscut cã 

au trebuit sã reducã dimensiunile 

iniþiativelor în sustenabilitate a crescut 

de la 8% la 13%, de la un an la altul. 

Descreºterea economicã a deter-

minat companiile sã se axeze pe 

iniþiative care sã reducã termenul de 

recuperare a investiþiei. 

Ar fi neadevãrat sã afirmãm cã 

firmele întreprind acþiuni în direcþia 

sustenabilitãþii cu prioritate faþã de 

cele îndreptate spre economii de 

costuri sau economii de reambalare realizând astfel 

economii de costuri verzi. Sunt dovezi din partea 

intervievaþilor cã unele companii au reconsiderat 

iniþiativele care nu aduceau venituri financiare tangibile 

sau care solicitã investiþii de capital 

însemnate cu o perioadã lungã de 

recuperare. Acesta este motivul saltului 

în jos al numãrului firmelor  care ºi-au 

redus dimensiunea ºi scopul iniþia-

tivelor. 

Orientarea cãtre o recuperare 

rapidã a banilor este determinatã de 

faptul cã multe companii luptã pentru 

supravieþuire ºi  suferã datoritã 

accesului limitat la capital. Acestea 

sunt semne cã economiile  se ridicã; 

Singurul  mare catalizator al  

iniþiativelor de sustenabilitate ale 

firmelor a fost în aceste condiþii 

reducerea costurilor întreprinderii ºi în 

replicã, presiunea în creºtere asupra 

marginilor. 

Pregãtirea refacerii

 economice?

Singurul  mare catalizator al  

iniþiativelor de sustenabilitate ale 

firmelor a fost în aceste condiþii 

reducerea costurilor întreprinderii ºi în 

replicã, presiunea în creºtere asupra 

marginilor. 

Pregãtirea refacerii

 economice?

Figura 1. Multe companii considerã sustenabilitatea drept o prioritateFigura 1. Multe companii considerã sustenabilitatea drept o prioritate

Problemele sustenabilitãþii au devenit mai 

importante pe parcursul crizei economice, de aceea am 

regãsit acest  subiect pe agendele multora dintre CEO ale 

organizaþiilor participante la studiu. 

Figura 2. Cum afecteazã actualul climat economic planurile sau 

iniþiativele de sustenabilitate ale organizaþiei

Figura 2. Cum afecteazã actualul climat economic planurile sau 

iniþiativele de sustenabilitate ale organizaþiei
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multe firme vor reîncepe sã priveascã cãtre alte iniþiative 

pe termen lung care nu s-au putut produce din cauza 

altora, cum ar fi necesitatea de a îmbunãtãþi imaginea 

brand-ului, aspectele etice ºi cerinþele consumatorilor. 

Dupã analiza datelor obþinute în sondaj ºi susþinerea 

interviurilor, s-au identificat patru teme interdependente 

asupra cãrora se concentreazã companiile, ele fiind pe 

termen lung ºi strategii în sustenabilitate. 

Acestea sunt, aºa cum am menþionat ºi în 

introducerea acestui material: inovarea produselor ºi 

proceselor, atragerea ºi informarea consumatorului, 

colaborarea, organizarea ºi  responsabilizarea. 

Companiile care acordã atenþie acestor 

teme ºi conexiunilor dintre ele vor fi 

cele despre care, se va spune în viitor 

cã au inclus sustenabilitatea în centrul 

strategiilor lor. Aceste firme sunt cele 

care vor ieºi  din aceastã crizã 

economicã pe o poziþie care sã le 

plaseze într-un viitor de succes. 

Inovarea radicalã

Cele mai multe firme se axeazã pe 

inovare pentru a produce îmbunãtãþiri. 

Întrebarea este dacã aceasta va 

declanºa pasul necesar pentru a 

rãspunde provocãrilor cu care se 

confruntã mediul. 

Inovarea radicalã

Cele mai multe firme se axeazã pe 

inovare pentru a produce îmbunãtãþiri. 

Întrebarea este dacã aceasta va 

declanºa pasul necesar pentru a 

rãspunde provocãrilor cu care se 

confruntã mediul. 

Este necesarã o gândire revolu-

þionarã pentru a adapta strategiile 

operaþionale existente ºi pentru a 

dezvolta noile lanþuri de distribuþie 

care ating obiectivele de sustena-

bilitate ºi în acelaºi timp sã se obþinã o 

optimizare a costurilor ºi a serviciilor. 

Existã dovezi în creºtere ale 

sarcinilor cu care ne confruntãm 

pentru a face faþã provocãrilor 

sustenabilitãþii. Þinând cont cã în 

fiecare an, 70 milioane de oameni se 

alãturã clasei globale medii, cererea în 

continuã creºtere suprasolicitã resur-

sele naturale ºi aºa limitate. Obiceiurile 

de consum din þãrile dezvoltate devin 

nesustenabile. 

Volatilitatea pe care am vãzut-o în 

costurile cu energia nu reprezintã decât un semnal a 

ceea ce se va întâmpla dacã nu ne schimbãm 

comportamentul în mod radical. 

Datã fiind tendinþa de orientare cãtre investiþii pe 

termen scurt, era important sã se testeze care este 

proporþia de respondenþi de acord cu imperativele unei 

inovãri radicale. Rezultatele au arãtat cã 88% dintre cei 

intervievaþi au fost de aceastã pãrere. 

Deºi acest nivel de susþinere este încurajator, ceea ce 

au înþeles respondenþii prin "radical" diferã. De exemplu 

o companie de bunuri de consum considerã utilizarea 

unei tehnologii de rulare "cattle grid" pentru generarea 

Figura 3. Factorii care au influenþat concentrarea pe 

sustenabilitate a companiei

Figura 3. Factorii care au influenþat concentrarea pe 

sustenabilitate a companiei

Figura 4. Inovarea radicalã este cheia iniþiativelor

de succes în sustenabilitate

Figura 4. Inovarea radicalã este cheia iniþiativelor

de succes în sustenabilitate
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de energie; evaluarea depozitelor 

eficiente sub aspect energetic ce 

solicitã cheltuieli de capital importante 

ºi evaluarea modificãrii proceselor 

logistice pentru a reduce distanþele în 

distribuþie. Toate acestea sunt exemple 

excelente de practici inovatoare care 

necesitã diferite nivele de cheltuieli ºi 

au diferite termene de recuperare a 

investiþiei. 

Ceea ce este clar este cã o între-

prindere acþionând singurã are un 

efect limitat. O inovare cu adevãrat de 

succes ar solicita firmelor sã-ºi 

redefineascã relaþiile cu clienþii, creând 

noi concepþii de valoare. O schimbare 

semnificativã poate fi creatã numai 

prin colaborarea firmelor, chiar compe-

titoare. Liderii de mâine ai sustenabilitãþii sunt cei care 

astãzi au cele mai multe relaþii de colaborare. 

Rezumând, studiul efectuat susþine cã întreprinderile 

sustenabile vor excela în inovare. Aceasta înseamnã cã se 

vor putea angaja împreunã cu salariaþii ºi colaboratorii 

externi în identificarea ºi aplicarea bunelor idei, vor avea 

procese de conducere adecvate pentru a se asigura cã 

resursele sunt alocate proiectelor potrivite, se vor baza 

pe tehnologie ºi vor promova colaborarea ºi proiectele 

de management. 

Organizaþiile tind sã rãspundã 

consumatorilor  - dacã consumatorul 

se schimbã, atunci ºi afacerea se 

schimbã. Provocarea este de a anticipa 

comportamentul consumatorului ºi sã 

se acorde cu acesta sau când sã 

urmeze tendinþele existente.

Organizaþiile care privesc sustenabilitatea cu 

seriozitate ar trebui sã-ºi analizeze procesele de inovare 

de la generarea ideilor pânã la conducerea proiectelor.   

Antrenarea

consumatorilor 

Consumatorul rãmâne confuz în 

privinþa sustenabilitãþii ºi a impactului 

pe care îl au alegerile sale. Organizaþiile 

care îi antreneazã pe consumatori vor 

fi cu siguranþã învingãtorii de mâine. 

Organizaþiile care privesc sustenabilitatea cu 

seriozitate ar trebui sã-ºi analizeze procesele de inovare 

de la generarea ideilor pânã la conducerea proiectelor. 

Consumatorul rãmâne confuz în 

privinþa sustenabilitãþii ºi a impactului 

pe care îl au alegerile sale. Organizaþiile 

care îi antreneazã pe consumatori vor 

fi cu siguranþã învingãtorii de mâine. 

  

Antrenarea

consumatorilor 

In ultimii ani, cumpãrãtorii au tendinþa de a lua în 

considerare prerogativele verzi ale produselor atunci 

când aleg ce sã punã în coº. Companiile de produse de 

consum ºi retailerii ºtiu acest lucru ºi ºi-au dezvoltat 

produse ºi practici corespunzãtoare. Opiniile consuma-

torilor în privinþa unui comerþ corect ºi a sustenabilitãþii 

produce modificãri ale comportamentului de afaceri. 

Opiniile sunt împãrþite în rândul organizaþiilor care au 

avut de rãspuns la întrebarea:"cine le conduce agenda - 

consumatorii sau comunitatea de afaceri?" În timp ce o 

micã majoritate a considerat cã rolul conducãtor îl deþin 

consumatorii, dar au adãugat ca este necesarã educarea 

Figura 5. Care dintre urmãtoarele afirmaþii 

este consideratã mai reprezentativã?

Figura 5. Care dintre urmãtoarele afirmaþii 

este consideratã mai reprezentativã?

Figura 6. Actuala etichetare în ceea ce priveºte aspectele 

de mediu induce confuzie?

Figura 6. Actuala etichetare în ceea ce priveºte aspectele 

de mediu induce confuzie?
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consumatorilor deoarece aceºtia ar putea fi nereceptivi 

la introducerea unor noi produse. Dupã pãrerea 

specialiºtilor companiile de top au fost acelea care ºi-au 

stabilit agenda fãrã a aºtepta sã fie conduse de 

consumatori. Consumatorii nu determinã schimbarea, 

dimpotrivã, ei nu se pot schimba suficient de repede 

pentru a face faþã provocãrilor inovatoare ale compa-

niilor. 

Prin urmare existã o minoritate în creºtere a cumpã-

rãtorilor cãrora le pasã de sustenabilitate ºi acest lucru le 

influenþeazã modul de alegere a produselor ºi existã ºi o 

majoritate a cumpãrãtorilor care îºi fac alegerile pe baza 

altor criterii. 

Studiul efectuat de Deloitte sugereazã cã proporþia 

cumpãrãtorilor care cautã în mod activ informaþii despre 

Studiul efectuat de Deloitte sugereazã cã proporþia 

cumpãrãtorilor care cautã în mod activ informaþii despre 

mediu legate de anumite produse, înainte de a le alege, 

este de doar 17%, iar aceºtia sunt deseori induºi în 

eroare de multitudinea de informaþii inutile ºi de 

diferitele standarde de etichetare utilizate.

Colaborarea

Colaborarea nu reduce numai costurile pe întreg 

lanþul de distribuþie ci are capacitatea de a introduce 

sustenabilitatea.

Au fost întrebaþi respondenþii, în mod special, dacã 

standardele de etichetare sunt creatoare de confuzii ºi 

rãspunsul a venit pozitiv din partea a 67% dintre aceºtia.  

Raportul studiului exprimã clar rolul probabil al 

tehnologiei în furnizarea informaþilor consumatorilor, 

referindu-se la acele informaþii care nu pot fi comunicate 

pe etichete si ca exemplu se da tehnologia MobileCom. 

Existã oportunitãþi în creºtere pentru companiile de 

bunuri de consum ºi pentru retaileri sã comunice ºi sã îºi 

educe consumatorii în urmãtorii ani, iar cei care vor 

exploata aceste tehnologii vor obþine locuri fruntaºe pe 

piaþã. 

„O gândire orientatã spre rezultate este necesarã 

pentru a adapta actualele strategii operaþionale ºi de a 

dezvolta noi lanþuri de distribuþie care ating obiectivele 

sustenabilitãþii, optimizând în acelaºi timp costurile ºi 

nivelul serviciilor. Aceastã gândire va necesita colaborãri 

suplimentare în ambele zone de amonte ºi aval ale lanþului 

valoric cu toþi partenerii existenþi ºi indirecþi."

Preluat din „Sustenabilitate pentru consumatorul de 

mâine", 2009

mediu legate de anumite produse, înainte de a le alege, 

este de doar 

.

17%, iar aceºtia sunt deseori induºi în 

eroare de multitudinea de informaþii inutile ºi de 

diferitele standarde de etichetare utilizate.

Colaborarea nu reduce numai costurile pe întreg 

lanþul de distribuþie ci are capacitatea de a introduce 

sustenabilitatea

Colaborarea

Figura 7. Compania dumneavoastrã colaboreazã cu una dintre urmãtoarele terþe pãrþi pentru a atinge 

obiectivele privind sustenabilitatea lanþului de distribuþie?

Figura 7. Compania dumneavoastrã colaboreazã cu una dintre urmãtoarele terþe pãrþi pentru a atinge 

obiectivele privind sustenabilitatea lanþului de distribuþie?
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Creºterea colaborãrii între organizaþii, ca precondiþie 

în efectuarea unui nou pas în direcþia schimbãrii, ca 

rãspuns la agenda sustenabilitãþii se bazeazã pe 

urmãtoarele argumente:

Cele mai multe companii, în special IMM-uri, nu au 

capacitatea de a influenþa producerea de schim-

bãri în conºtiinþa consumatorilor;

Lanþurile de distribuþie sunt colaborative prin 

natura lor. În scopul dezvoltãrii unor lanþuri de 

distribuþie noi, sustenabile, este necesarã 

colaborarea partenerilor din amonte cu cei din 

aval;

Factorul cãlãuzitor cãtre standarde industriale 

comune ºi etichetare mai clarã îl 

reprezintã colaborarea cu orga-

nismele industriale ºi organiza-

þiile de standardizare; 

Colaborarea dã posibilitatea 

paratajãrii riscurilor între câþiva 

parteneri comerciali;

Scopul este inovarea radicalã. 

Întreprinderile trebuie sã recu-

noascã cã nu deþin monopolul 

ideilor bune, trebuie sã creeze o 

culturã care permite preluarea 

ideilor inovatoare dintr-o mare 

varietate de surse, atât interne 

cât ºi externe organizaþiei, 

incluzând: clienþi, furnizori, 

grupuri industriale, competitori. 

De asemenea, organizaþiile 

trebuie sã partajeze ideile 

respective. 

Unele companii vor gãsi acest lucru 

foarte complicat având o concepþie de 

genul" nu a fost inventat aici" ºi sunt înclinate mai 

degrabã spre protejarea informaþiilor decât spre 

partajarea lor. Astfel de companii trebuie sã sufere o 

mare schimbare de atitudine dacã doresc sã aibã o 

contribuþie realã la sustenabilitate. 

Probabil nu este surprinzãtor cã relaþiile de 

colaborare cu furnizorii ºi sub-contractorii au fost cele 

mai des raportate. Mai surprinzãtor este faptul cã mai 

puþin de 40% dintre respondenþi au spus cã lucreazã 

împreunã cu clienþii lor la iniþiative privind sustena-

bilitatea pe lanþul de distribuþie ºi numai 15% au spus cã 

doresc sã o facã în viitor. Aceasta indicã o zonã de 

potenþialã îmbunãtãþire din moment ce nu existã dubii 

n

n

n

n

n

cã în special marii retaileri au o responsabilitate uriaºã în 

proiectarea agendei de viitor a sustenabilitãþii. Furnizorii 

de servicii logistice reprezintã o altã categorie care ºi-ar 

putea îmbunãtãþi activitatea în prinþa trasabilitãþii, având 

în vedere cã numai 40% dintre respondenþi au spus cã au 

colaborat cu ei iar 24% ar dori s-o facã. S-a observat de 

asemenea cã, în afarã de participanþii la lanþul de 

distribuþie, relaþiile de colaborare cu alte pãrþi precum 

guverne, organisme din industrie ºi asociaþii, sunt relativ 

slabe ºi ar fi indicatã acordarea unei atenþii mai mari 

acestui aspect. Maturitatea unei organizaþii se recunoaºte 

prin colaborarea cu competitorii din piaþã ca ºi prin 

intenþiile conturate pentru viitor. 

 

  Figura 8. Cine elaboreazã agenda sustenabilitãþii în compania dvs?

 

  Figura 8. Cine elaboreazã agenda sustenabilitãþii în compania dvs?

Organizarea ºi responsabilitatea

Responsabilitatea pentru sustenabilitate ar trebui sã 

apese asupra persoanelor de pe poziþia de CEO, dar 

þesutã în cadrul tuturor nivelelor ºi operaþiunilor din 

cadrul unei organizaþii. 

Sustenabilitatea necesitã o strategie. Este clar cã cele 

trei imperative deja discutate - inovarea radicalã, 

angajarea consumatorilor ºi colaborarea - sunt teme care 

acoperã toate domeniile funcþionale ºi care vor solicita o 

schimbare fundamentalã în cultura organizaþiilor. Firmele 

conducãtoare de pe piaþã au avut de câºtigat din 

momentul în care au recunoscut cã modelele de afaceri 

Organizarea ºi responsabilitatea

Responsabilitatea pentru sustenabilitate ar trebui sã 

apese asupra persoanelor de pe poziþia de CEO, dar 

þesutã în cadrul tuturor nivelelor ºi operaþiunilor din 

cadrul unei organizaþii. 
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centrale trebuie sã se adapteze la conceptul suste-

nabilitãþii. Existã o înþelegere la nivelul acestor firme cã 

aceste iniþiative trebuie conduse de la vârf pentru a avea 

ºanse de reuºitã. Din sondajele efectuate, a reieºit cã 

responsabilitatea pentru agenda sustenabilitãþii revine 

persoanei din poziþia de CEO, iar aceastã tendinþã este în 

creºtere. S-a emis ipoteza conform cãreia criza petrolului 

din 2008/9 a constituit primul catalizator al iniþiativelor 

de sustenabilitate. Oricum, proporþia companiilor în care 

CEO sunt responsabili pentru sustenabilitate este de 

aproximativ 50% . În paralel s-a observat cã proporþia de 

respondenþi care nu ºtiau cine poartã rãspunderea 

sustenabilitãþii în companiile lor s-a redus de la 11% la 

5% de la un an la altul.  

Figura 9. Sunt monitorizaþi îndeaproape indicatorii de

performanþã ai sustenabilitãþii în compania dvs?

Figura 9. Sunt monitorizaþi îndeaproape indicatorii de

rformanþã ai sustenabilitãþii în compania dvs?pe

è Sustenabilitatea ar trebui susþinutã prin KPI 

adecvaþi

è  Antrenarea angajaþilor în 

schimbarea culturii organizaþiei

Discuþiile purtate cu liderii sustenabilitãþii au 

dezvãluit cã o abordare de sus în jos a sustenabilitãþii va 

fi susþinutã printr-un program de monitorizare bine 

definit. 

Pentru a ne concentra asupra obþinerii de rezultate, 

sunt necesari indicatori cheie de performanþã ºi 

formularea unor þinte. În acest context, menþionãm 

declaraþia unuia dintre intervievaþi: „suntem o orga-

nizaþie atentã cu mediul. Managerii depozitelor rãspund 

de propriile deºeuri. Echipa de transport are un plan de 

sustenabilitate. Fiecare sector de operaþiuni se desfã-

ºoarã dupã un plan în acord cu principiile sustenabilitãþii. 

Este o parte integratã în KPI ai companiei." 

Totuºi sondajele relevã cã este loc 

de mai bine având în vedere cã numai 

44% sunt de acord cu monitorizarea 

atentã a KPI-urilor sustenabilitãþii. 

Mulþi dintre cei intervievaþi au 

comentat cã angajarea personalului în 

iniþiativele de sustenabilitate a fost 

mult mai simplã decât ºi-au imaginat, 

deoarece majoritatea angajaþilor erau 

în mod natural interesaþi de mediul 

înconjurãtor. 

Pe de altã parte este recunoscut 

faptul cã o organizaþie implicatã în 

iniþiative de sustenabilitate atrage 

tinere talente care apoi contribuie la 

îmbunãtãþirea activitãþii.  

è Sustenabilitatea ar trebui susþinutã prin KPI 

adecvaþi

è  Antrenarea angajaþilor în 

schimbarea culturii organizaþiei
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GS1 Romania în 2012GS1 Romania în 2012

Adunarea Generalã a GS1 Romania a avut loc în data 

de 15 noiembrie 2011 în pavilionul Romexpo, cu 

participarea a peste 90 de companii membre GS1 

Romania. Agenda evenimentului a inclus, ca de obicei, 

Raportul anual al GS1 ºi CS EAN 2011 în prima parte, 

urmat de prezentarea noilor proiecte pentru anul 2012 ºi 

dezbaterea documentelor privind finanþarea acestora. 

În acord cu tendinþele ºi prioritãþile GS1 la nivel 

global, proiectele naþionale dezvoltate în anul scurs, 

precum ºi cele înscrise în agenda viitoare, pe termen 

scurt (2012), mediu (2015) sau lung (2020), urmãresc 

construirea unui sistem GS1 robust ºi puternic, realizarea 

unei vizibilitãþi depline pe lanþul de distribuþie, 

extinderea standardelor GS1 în direcþia conectãrii 

consumatorilor cu companiile prin B2C, furnizarea unui 

set de instrumente care sã sprijine calitatea datelor, 

aplicarea sistemului GS1 în sectorul sãnãtãþii, în 

Transport & Logisticã (T&L), precum ºi în servicii 

financiare, corelat cu cerinþe ale Agendei Digitale 

Europene.  

S-au fãcut ample informãri pentru programele 

începute cu ani în urmã ºi care se extind ca arie de 

cuprindere ºi obiective - SANITAS, ARM, EDIT, Romanian 

Solution Provider, Codul de Bune Practici în Domeniul 

Scanãrii. Au fost prezentate, de asemenea, dezvoltãri ºi 

noutãþi privind soluþiile GS1 realizate prin Centrul de 

Soluþii EAN: Generatorul online de coduri de bare GS1 

DataBar, Profilul de þarã pentru factura electronicã, 

Generatorul online de etichetã logisticã GS1-128, Portalul 

eTrasabilitate, Serviciul GDSN, Instrumente de testare a 

calitãþii datelor.

În cea de a doua parte a ºedinþei, au fost prezentate 

noi direcþii de acþiune ale GS1 Global care vor fi abordate  

ºi noi proiecte propuse pentru 2012. Acestea au o 

puternicã orientare cãtre noile tehnologii care stimuleazã 

în prezent interesul întregii lumi ºi care necesitã adaptãri 

ºi inovãri la nivelul sistemului GS1.

Reþinând dintre acestea unele pentru care mediul 

economic românesc este pregãtit sã le implementeze, 

GS1 Romania a propus ca abordãri strategice urmãtoa-

rele proiecte: 

O cerinþã apãrutã din cadrul contractelor de asigurãri 

ºi dezvoltatã cu Asociaþia Asiguratorilor deschide drum 

cãtre standardizarea documentelor de platã, în general, 

proiect ce se va realiza prin cooperarea a trei asociaþii 

profesionale: 

Asociaþia Românã a Bãncilor;

Uniunea Naþionalã a Societãþilor de Asigurare ºi 

Reasigurare din România;

GS1 Romania.

Demersul este concordant cu crearea la nivel 

european a Forumurilor financiare. 

1. Standardizarea documentelor de

    platã

n

n

n

1. Standardizarea documentelor de

    platã

2. Cupoane digitale

3. Cumpãrã informat 

4. Proiectul „Evaluarea capabilitãþilor

    EDI ale companiilor membre 

    GS1 Romania"

Comerþul a încurajat tot mai mult, prin promoþii, 

folosirea cupoanelor. Sunt ºi în România aplicaþii pentru 

cupoane digitale. Tendinþa în acest domeniu este de a 

folosi o singurã aplicaþie care sã gestioneze în timp real 

toate cupoanele de reducere ºi cardurile de fidelitate, 

de-a lungul tuturor canalelor digitale de comunicaþie. 

GS1 Romania îºi propune ca, pe aceastã linie, sã 

stimuleze interesul retailerilor, prin definirea unui 

program operaþional care sã foloseascã infrastructura 

deja existentã. 

Dezvoltat în colaborare cu Asociaþia pentru Protecþia 

Consumatorilor din România, oportunitatea acestui 

proiect se impune datoritã nevoii frecvente a 

consumatorilor de informaþii suplimentare de încredere 

despre un produs, adiþionale informaþiilor legale 

obligatorii de pe etichetã. Rezultatul acestui proiect va fi 

o bazã de date de încredere ce se va consulta atât prin 

internet cât ºi de la  telefoanele mobile, cu conþinut 

garantat de producãtor ºi interfaþã orientatã spre 

consumator.

Serviciul va rãspunde diferitelor 

cerinþe ale etapei de pregãtire pentru 

implementarea aplicaþiilor e-business, 

cuprinzând o linie de produse scalabile 

care oferã un software profesional ce 

susþine toate operaþiile pe care le face 

un utilizator când planificã imple-

mentarea aplicaþiilor de interschimb 

electronic de date comerciale. Utili-

zatorii vor putea dezvolta, documenta 

ºi întreþine modele neutre de date pe 

care sã le reprezinte în scheme XML. 

În plus, li se va permite maparea 

Model-la-XML ºi XML-la-XML, Model-

la-Schema, EDI standard-la-schema, In-

house format-la-EDI standard, EDI 

2. Cupoane digitale

3.  

4. Proiectul 

Cumpãrã informat

„Evaluarea capabilitãþilor

    EDI ale companiilor membre 

    GS1 Romania"

standard-la-XML etc., pentru integrarea diferitelor 

formate de date, facilitând astfel schimburile de 

informaþii între companii ºi vor putea folosi funcþii de 

validare ºi testare a mesajelor EDI înainte de punerea în 

practicã.

Prin Centrul de Soluþii  EAN, GS1 Romania s-a implicat 

în proiectele europene, derulând activitãþi de informare 

ºi capacitare a autoritãþilor naþionale din transporturile 

feroviare. Principalii actori din domeniu (Compania 

Naþionalã de Cãi Ferate, Societatea Naþionalã de 

Transport Feroviar de Marfã, Societatea Naþionalã de 

Transport Feroviar de Cãlãtori ºi Informatica Feroviarã) 

au considerat oportunã abordarea propusã ºi includerea 

aspectelor de identificare automatã în proiectele privind 

modernizarea infrastructurii. Este în curs de constituire o 

iniþiativã naþionalã pentru EPC/RFID, care sã permitã 

dezvoltarea unei soluþii interoperabile, fundamentatã pe 

standardele globale GS1 în domeniul feroviar. În scopul 

urmãririi vagoanelor de marfã atât în reþeaua proprie cât 

ºi în alte reþele Europene, trebuie ca toate vagoane de 

marfã sã fie etichetate cu tag-uri RFID ºi toate cãile ferate 

sã dispunã de echipamente de lecturã compatibile, iar 

administratorii naþionali de transport pe calea feratã 

sã utilizeze un standard comun european, codul 

GS1 RFID / EPC. 

5. Proiectul „Utilizarea EPC/RFID pentru

     identificarea si urmarirea bunurilor in

     transportul intermodal de marfa"

5. Proiectul „Utilizarea EPC/RFID pentru

     identificarea si urmarirea bunurilor in

     transportul intermodal de marfa"
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6. Proiect de trasabilitate pentru

    produse lactate ºi produse din carne

Calendarul Programului Anual de

Instruiri 2012

è Marcarea cu coduri de bare a produselor (Include 

Certificãrile GS1 de Nivel 1 ºi 2)

n

n

n

n Certificat Nivelul 1 de Certificare GS1. 

n Atestat Nivelul 2 de Certificare GS1. 

CS EAN, în colaborare cu un grup de producãtori de 

produse din lapte ºi carne care-ºi organizeazã comer-

cializarea în comun a 70% din producþie, conform 

OG 37/2005, realizeazã un proiect pentru trasabilitatea 

produselor. Lanþul se constituie de la fermã la consu-

mator prin toate verigile de producþie ºi desfacere ºi 

poate fi un exemplu care sã încurajeze ºi alte 

implementãri în aceste domenii. Proiectul se realizeazã 

în douã faze constând în: analiza situaþiei actuale ºi a 

procesului tehnologic, stabilirea informaþiilor de 

trasabilitate pornind de la ferma de creºtere a animalelor 

pânã la magazine, acordarea de consultanþã privind 

codificarea produselor în sistem GS1, verificarea 

funcþionalitãþii noii versiuni a aplicaþiei „eTrasabilitate", 

întocmirea unui raport de implementare ºi diseminarea 

rezultatelor cãtre alte grupuri interesate.

Program:

Prezentarea GS1 Romania ºi a serviciilor oferite.

Principiile codificãrii ºi marcãrii unitãþilor de 

consum cu greutate fixã ºi variabilã, a promoþiilor, 

a cupoanelor (EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar).

Principiile codificãrii ºi marcãrii baxurilor, a palete-

lor ºi a unitãþilor logistice (ITF-14, GS1-128).

Agenda: Luni 19 martie, Luni 14 mai, Luni 2 iulie, Luni 

3 septembrie. Cursurile au loc între orele 10.00 - 14.00, la 

sediul GS1 Romania.

Cursul vã asigurã: 

Dovedeºte 

retailerilor prezenþa în compania dvs. a unei persoane 

instruite de cãtre personalul GS1 Romania cu privire la 

codificarea corectã cu coduri de bare a unitãþilor de con-

sum, a promoþiilor, a ambalajelor colective, a paletelor. 

Dovedeºte 

retailerilor cã produsele dumneavoastrã au codurile de 

bare tipãrite respectându-se Specificaþiile Tehnice GS1 

privind culorile, dimensiunea ºi poziþionarea pe ambalaj. 

Este însoþit de un Raport de Analizã a decodabilitãþii 

codurilor de bare. 

6. Proiect de trasabilitate pentru

    produse lactate ºi produse din carne

Calendarul Programului Anual de

Instruiri 2012

è Marcarea cu coduri de bare a produselor (Include 

Certificãrile GS1 de Nivel 1 ºi 2) In colaborare cu Centrul sãu de Soluþii, GS1 Romania 

vã invitã la cursurile de: Trasabilitate ºi logisticã, Calitatea 

ºi alinierea datelor, Aplicaþii RFID în lanþurile de 

aprovizionare, Standarde GS1 XML pentru EDI. 

Program:

Introducere ºi definiþii de bazã.

Elemente normative: noi obligaþii pentru sectorul 

food.

Elementele constitutive ale unui sistem de 

trasabilitate pe lanþul de distribuþie.

Instrumentele GS1 care faciliteazã procesul.

Sistemul GS1 de identificare ºi trasare: codificarea 

ºi etichetarea unitãþilor logistice.

Analiza fluxului de marfã ºi de informaþii în 

procesele de producþie ºi distribuþie.

Platforma de partajare: Informaþiile care trebuie 

transmise ºi modalitatea de transmitere.

Aplicaþii practice, soluþii ºi scenarii de utilizare.

Agenda: Marþi 20 martie, Marþi 15 mai, Marþi 3 iulie, 

Marþi 4 septembrie. Cursurile au loc între orele 10.00 - 

14.00, la sediul GS1 Romania.

è Trasabilitate ºi logisticã

n

n

n

n

n

n

n

n

è Trasabilitate ºi logisticã

è Calitatea ºi alinierea datelor

n

n

n

n

n

n

n

è Aplicatii RFID in lanþurile de aprovizionare

n

n

n

n

Program:

Informaþiile ce pot fi partajate de producãtori ºi 

distribuitori prin cataloage electronice.

Descrierea principiului de funcþionare al GDSN.

Analiza paºilor de implementare a unui proiect de 

sincronizare a datelor.

Structura ºi funcþionarea cataloagelor electronice.

Registrul Global ºi bazele de date.

Atributele obligatorii ºi opþionale: standardul 

internaþional ºi realitatea naþionalã.

Calitatea datelor ºi clasificarea globalã a 

produselor.

Agenda: Miercuri 21 martie, Miercuri 16 mai, Miercuri 

4 iulie, Miercuri 5 septembrie. Cursurile au loc între orele 

10.00 - 14.00, la sediul GS1 Romania.

Program:

Introducere în tehnologia RFID - caracteristici, 

standarde ºi legislaþie.

Domenii de aplicare.

Avantajele standardizãrii: strategia colaborativã ºi 

reþeaua EPCglobal.

Tehnologia EPC-RFID ºi scenarii de implementare.

è Calitatea ºi alinierea datelor

è Aplicatii RFID in lanþurile de aprovizionare

n

n

è Standarde GS1 XML pentru EDI

n

n

n

Participarea la cursuri este gratuitã în limita unei 

persoane/zi/companie (puteþi desemna altã persoanã 

pentru fiecare zi de curs). 

Înscrierile se fac la telefon 021 317 80 32 (Dna 

Manuela Urluescu) sau e-mail office@gs1.ro 

Implementarea EPC în propria companie: analize 

tehnologice ºi de proces.

Exemple practice de utilizare EPC.

Agenda: Joi 22 martie, Joi 17 mai, Joi 5 iulie, Joi 6 

septembrie. Cursurile au loc între orele 10.00 - 14.00, la 

sediul GS1 Romania.

Program:

Prezentarea TECNET - GS1 Romania Gold Solution 

Provider.

Utilizarea GS1 XML în mesageria electronicã de tip 

EDI.

Aspecte tehnice ale standardului GS1 XML 

(scheme, tipuri de documente GS1 XML).

Agenda: Luni-Joi, 19-22 martie, Luni-Joi, 14-17 mai, 

Luni-Joi 2-5 iulie, Luni-Joi, 3-6 septembrie. Cursurile au 

loc între orele 14.00 - 14.30, la sediul GS1 Romania.

è Standarde GS1 XML pentru EDI

Participarea la cursuri este gratuitã în limita unei 

persoane/zi/companie (puteþi desemna altã persoanã 

pentru fiecare zi de curs). 

Înscrierile se fac la telefon 021 317 80 32 (Dna 

Manuela Urluescu) sau e-mail office@gs1.ro 

23232222
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Cooperare între ECR Europa ºi GS1 in Europe Cooperare între ECR Europa ºi GS1 in Europe 

Cooperarea dintre ECR Europa ºi GS1 in Europe creeazã o forþã crescutã pentru a asigura un nivel corect de 

management, de utilizare a standardelor ca suport în implementarea diverselor procese, de definire a cerinþelor de 

afaceri pentru diferite soluþii. Orientarea actualã a ambelor organizaþii este îndreptatã cãtre implementarea ºi utilizarea  

pe plan european a soluþiilor în principal în domeniile GDSN, Mobile Commerce (B2C), utilizarea datelor POS partajate 

(cu scopul îmbunãtãþirii disponibilitãþii la raft - OSA), sustenabilitate.

Cooperarea dintre ECR Europa ºi GS1 in Europe creeazã o forþã crescutã pentru a asigura un nivel corect de 

management, de utilizare a standardelor ca suport în implementarea diverselor procese, de definire a cerinþelor de 

afaceri pentru diferite soluþii. Orientarea actualã a ambelor organizaþii este îndreptatã cãtre implementarea ºi utilizarea  

pe plan european a soluþiilor în principal în domeniile 

cu scopul îmbunãtãþirii disponibilitãþii la raft - OSA), sustenabilitate.

GDSN, Mobile Commerce (B2C), utilizarea datelor POS partajate 

(
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ECR Europa este o asociaþie a organizaþiilor 

comerciale ºi industriale din Europa, înfiinþatã în anul 

1994 pentru a face sectorul de bunuri de consum, ca 

întreg, mai reactiv la cererea consumatorilor ºi pentru a 

înlãtura costurile inutile pe lanþul de distribuþie. 

Participarea la proiectele ECR naþionale sau europene 

este deschisã companiilor mici ºi mari din sectorul 

bunurilor de consum  incluzându-i pe retaileri, 

distribuitori, producãtori, furnizori, brokeri ºi furnizori de 

servicii logistice. 

Dintr-o miºcare europeanã, ECR Europa a devenit în 

2009 o organizaþie cu sediul la Bruxelles, care lucreazã în 

strânsã colaborare cu iniþiativele naþionale ECR din cele 

mai multe þãri europene constituite în vechea formulã 

de lucru. Multe iniþiative europene naþionale s-au grupat 

pe lângã organizaþiile GS1 naþionale, astfel încât 

colaborarea actualei organizaþii ECR este deosebit de 

naturalã. 

În cele ce urmeazã vom vedea cã cele douã 

organizaþii, GS1 ºi ECR îºi propun sã rãspundã coordonat 

ºi susþinut la imperativul de a dezvolta Piaþa Unicã 

Digitalã a Europei. 

Alinierea ºi sincronizarea datelor, realizate prin 

standardele GDSN, reprezintã un prim pas în procesul de 

implementare a tehnicilor ECR astfel încât companiile de 

pe un lanþ de distribuþie sã colaboreze pentru integrarea 

operaþiilor lor ºi eliminarea barierelor care reduc 

eficienþa. Sincronizarea datelor corecte ºi adecvat 

clasificate este aducãtoare de beneficii - chiar dacã 

implementarea GDSN în lume a cunoscut ºi multe 

obstacole. 

Actualmente, sincronizarea datelor se realizeazã prin 

numeroase iniþiative paralele, responsabilitãþi divizate ºi 

slab definite, prin moduri lipsite de claritate tehnicã ceea 

ce conduce la un termen de recuperare a investiþiei (ROI) 

lung, proces încet de implementare ºi derulare limitatã. 

Diferitele modalitãþi de sincronizare ºi multitudinea 

actorilor implicaþi în astfel de procese face ca 

implementarea sã se realizeze într-un cadru neorganizat 

ºi cu investiþii mari, în primul rând în omgenizarea 

comunicaþiilor între parteneri, conjuncturã ce pune în 

evidenþã necesitatea standardizãrii. Ceea ce ar trebui sã 

se întâmple în viitor este ca, pe plan global, sincronizarea 

datelor sã se realizeze prin intermediul furnizorilor de 

Acþiuni ECR în domeniul sincronizãrii

globale a datelor 

Acþiuni ECR în domeniul sincronizãrii

globale a datelor 

În sensul întãririi cooperãrii lor, GS1 in 

Europe ºi ECR Europa au înfiinþat un grup de 

lucru comun denumit ECR Europe Business 

Information Committee (BIC). 

ECR Europe Business Information Commi-

ttee (BIC) a fost înfiinþat pentru a conduce 

implementarea ºi adopþia tehnologiilor ºi 

standardelor în domeniul informaþiilor despre 

afaceri, în contextul actual în care tot mai 

mulþi retaileri schimbã date cu partenerii de 

afaceri, iar barierele tehnologice dispar 

rapid sub acþiunea soluþiilor capabile sã 

foloseascã datele astfel încât sã le transforme 

în valoare. 

Structura comitetului creat de cele douã 

organizaþii are secretariatul asigurat de 

GS1 France / GS1 Germany din partea GS1 in 

Europe. Copreºedinte din partea pãrþii de retail 

este dl. Ghislain Esquerre  Carrefour, iar din 

partea producãtorilor, dl. Jochen Rackebrandt 

de la Kraft Foods. 

ECR Europa realizeazã pentru GS1 in Europe 

"platforma europeanã pentru utilizatori" care 

mãsoarã beneficiile soluþiilor GS1 in Europe. De 

exemplu, subgrupul de lucru în domeniul 

partajãrii datelor POS coordonat de GS1 

Germania a elaborat broºura "Partajarea 

datelor  POS, calea de a crea valoare" în care a 

fost inclusã: o matrice pentru maparea datelor 

POS ºi prezentarea a cinci studii de caz axate 

pe determinarea beneficiilor pe care le poate 

aduce partajarea datelor POS. 

Grupul de lucru este responsabil ºi de 

întocmirea chestionarului de autoevaluare pe 

acest subiect; subgrupul de lucru în domeniul 

GDSN & Calitatea Datelor, coordonat de GS1 

Franþa defineºte rolurile ºi responsabilitãþile 

pentru grupurile GDSN ale GS1 in Europe 

pentru realizarea tabloului de bord al im-

plementãrii GDSN în Europa ºi îºi propune 

editarea unei broºuri despre implementarea 

GDSN în Europa.   

În sensul întãririi cooperãrii lor, GS1 in 

Europe ºi ECR Europa au înfiinþat un grup de 

lucru comun denumit ECR Europe Business 

Information Committee (BIC). 

ECR Europe Business Information Commi-

ttee (BIC) a fost înfiinþat pentru a conduce 

implementarea ºi adopþia tehnologiilor ºi 

standardelor în domeniul informaþiilor despre 

afaceri, în contextul actual în care tot mai 

mulþi retaileri schimbã date cu partenerii de 

afaceri, iar barierele tehnologice dispar 

rapid sub acþiunea soluþiilor capabile sã 

foloseascã datele astfel încât sã le transforme 

în valoare. 

Structura comitetului creat de cele douã 

organizaþii are secretariatul asigurat de 

GS1 France / GS1 Germany din partea GS1 in 

Europe. Copreºedinte din partea pãrþii de retail 

este dl. Ghislain Esquerre  Carrefour, iar din 

partea producãtorilor, dl. Jochen Rackebrandt 

de la Kraft Foods. 

ECR Europa realizeazã pentru GS1 in Europe 

"platforma europeanã pentru utilizatori" care 

mãsoarã beneficiile soluþiilor GS1 in Europe. De 

exemplu, subgrupul de lucru în domeniul 

partajãrii datelor POS coordonat de GS1 

Germania a elaborat broºura "Partajarea 

datelor  POS, calea de a crea valoare" în care a 

fost inclusã: o matrice pentru maparea datelor 

POS ºi prezentarea a cinci studii de caz axate 

pe determinarea beneficiilor pe care le poate 

aduce partajarea datelor POS. 

Grupul de lucru este responsabil ºi de 

întocmirea chestionarului de autoevaluare pe 

acest subiect; subgrupul de lucru în domeniul 

GDSN & Calitatea Datelor, coordonat de GS1 

Franþa defineºte rolurile ºi responsabilitãþile 

pentru grupurile GDSN ale GS1 in Europe 

pentru realizarea tabloului de bord al im-

plementãrii GDSN în Europa ºi îºi propune 

editarea unei broºuri despre implementarea 

GDSN în Europa.   
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servicii care sã foloseascã în mod exclusiv standardele 

GS1 GDSN. Prin aceastã transformare a peisajului alinierii 

ºi sincronizãrii datelor se  realizeazã o mai bunã definire 

a rolurilor ºi responsabilitãþilor, sprijin ºi asistenþã mai 

consistente partenerilor comerciali care iniþiazã 

sincronizarea datelor despre produse ºi parteneri 

precum ºi garanþii tehnice mai solide  ceea ce duce la 

recuperarea mai rapidã a investiþiilor, o implementare 

mai uºoarã a procesului ºi derulare în masã.

 Paºi în implementarea strategiilor ECR  Paºi în implementarea strategiilor ECR 
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Acelaºi studiu efectuat de Accenture ºi Cap Gemini 

indicã ca efecte ale aplicãrii sincronizãrii datelor la 

nivelul unui furnizor care publicã datele despre articolele 

sale mai multor retaileri: reducerea timpului de expunere 

la raft a produsului cu o medie cuprinsã între 2 ºi 6 sãp-

tãmâni, o îmbunãtãþire cu 67% a comenzilor, scãderea 

numãrului de probleme legate de datele despre articol 

cu o medie de 25%-55%, introducerea mai uºoarã ºi mai 

rapidã a produselor noi. 

n

n

n

n

Logisticã amelioratã

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Nivel crescut de satisfacþie al clienþilor 

n

n

n

Personal mai eficient

n

Rezultat final

n

* 

*                  *

eliminarea tabelelor comparative;

mai puþine dispute datorate facturilor,

mai puþine erori la prelucrarea comenzilor,

mai puþine conturi de client de gestionat.

economii realizate prin cunoaºterea unor greutãþi 

ºi mãrimi corecte a obiectelor de transportat;

primirea fãrã erori a expediþiilor;

mai puþine retururi;

stoc "în exces" sau de siguranþã mai mic;

optimizarea locaþiilor de expediere;

reducerea pierderilor datorate furturilor, deterio-

rãrilor, expirãrii;

dimensionare eficientã a comenzilor pornind de 

la greutãþi ºi mãsuri corecte;

urmãrirea ºi trasarea facilã a articolelor;

numãr mai redus de comenzi în regim de urgenþã;

culegere mai corectã a produselor;

planificare pe termen scurt optimizatã.

disponibilitate la raft mai bunã;

timp petrecut la casa de marcat redus;

promoþii mai dese.

reducerea activitãþii în domeniul administrativ 

face ca echipele însãrcinate cu achiziþiile, vânzãrile 

ºi merchandisingul sã se concentreze pe gene-

rarea cererii pentru produs ºi creºterea tran-

zacþiilor.

creºterea volumului de vânzãri

SA2 Worldsync, participant la studiul GS1 in Europe - 

ECR Europa, are capabilitatea de a oferi: un data pool 

certificat GDSN, un instrument WebForms pentru 

captura ºi mentenanþa online a datelor cu reguli de 

validare incluse ºi un catalog WebCat care asigurã 

funcþiile de cãutare ºi navigare printre datele despre 

articol ºi cele media. Datele introduse de furnizori pot fi 

în format GS1 XML, EANCOM/PRICAT, provenite printr-o 

interfaþã SAP, WebForms sau PIM (Product Information 

Sistem), iar cele accesate de subscriptori (retaileri), sunt 

preluate în format XML, EANCOM/PRICAT, din interfaþã 

WebCat sau SAP (serviciu în dezvoltare). Furnizorii de 

servicii de sincronizare asigurã extensii pe þarã multi-

lingvistice, documentaþie, consultanþã, instruire, 

helpdesk ºi mapare pe sistemele proprii ale utilizatorilor.

Logisticã amelioratã

Nivel crescut de satisfacþie al clienþilor 

Personal mai eficient

Rezultat final

è Studiu de caz

un retailer care are 

acces la date actualizate despre articole de la mai mulþi 

furnizori  îºi îmbunãtãþeºte administrarea comenzilor cu 

50%, scade numãrul de cupoane  respinse la casa de 

marcat cu 40%, îºi reduce eforturile în managementul 

datelor cu 30%, iar ruperile de stoc (OOS) se situeazã la 

un procent cuprins între 8% - 3%. 

Accenture ºi Cap Gemini au determinat, în cadrul 

unui studiu, rezultate spectaculoase obþinute în urma 

sincronizãrii datelor în Estonia prin intermediul 

furnizorului de servicii pentru managementul datelor 

SA2 Worldsync. Conform raportului, 

è Studiu de caz

În sintezã beneficiile utilizãrii GDSN se regãsesc în 

urmãtoarele aspecte: 

mai micã nevoie de agenþi locali sau intermediari;

posibilitatea mai bunã de a extinde baza de 

furnizori;  

raportare a categoriei simplificatã;

introducere mai rapidã ºi mai uºoarã a noilor ar-

ticole;

scurtarea timpului de promovare a unui produs;

gestionare mai uºoarã a modificãrilor sau 

corecþiilor de preþ, cu intervenþie umanã redusã;

vizibilitate crescutã pentru planificarea nivelului 

de stoc;

maximizarea expunerii ºi postãrii produsului la 

retailer;

adãugare sau modificare simplificatã a articolelor 

în catalog (sau preþurile lor).

economii cu munca în magazin ºi cu personalul 

administrativ;

timp redus alocat întreþinerii cataloagelor;

evitarea duplicãrii cataloagelor;

Îmbunãtãþirea Managementului categoriei ºi al 

promoþiilor

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Gestionare mai uºoarã a datelor administrative

n

n

n

Îmbunãtãþirea Managementului categoriei ºi al 

promoþiilor

Gestionare mai uºoarã a datelor administrative

OfertãOfertã

IntegrareIntegrare

CerereCerere

SA2SA2

Alinierea master data:
"mama tuturor proceselor"

Alinierea master data:
mama tuturor proceselor" "

Baza ECR 1Baza ECR 1 Baza ECR 2Baza ECR 2 Baza ECR 3Baza ECR 3

Baza ECR 4Baza ECR 4 Baza ECR 5Baza ECR 5

ORDERSORDERS

INVOICINVOIC

DESADVDESADV

GS1-128GS1-128

DESADVDESADV

IFCSUMIFCSUM

RECADVRECADV

Baza ECR 6Baza ECR 6

Managementul

datelor la POS

Managementul

datelor la POS

Optiunea ECR 1

Partea de ofertã

Optiunea ECR 1

Partea de ofertã

Optiunea ECR 4

Partea de cerere

Optiunea ECR 4

Partea de cerere

Cross-docking 1Cross-docking 1

Cross-docking 2Cross-docking 2

Optiunea ECR 3

Partea de ofertã

Optiunea ECR 3

Partea de ofertã

Optiunea ECR 2

Partea de ofertã

Optiunea ECR 2

Partea de ofertã

Optiunea ECR 5

Partea de cerere

Optiunea ECR 5

Partea de cerere

Optiunea ECR 6Optiunea ECR 6

CPFRCPFRJoint forecastingJoint forecasting

Introducerea

produsului eficient

Introducerea

produsului eficient

Managementul

categoriei

Managementul

categoriei

Managementul zilnic

al categoriei

Managementul zilnic

al categoriei

Asortiment

eficient

Asortiment

eficient

Promotie

eficientã

Promotie

eficientã

CRP

VMI / CMI

CRP

VMI / CMI

INVRPTINVRPT

SLSRPTSLSRPT

RetailerRetailer

FurnizorFurnizor

FurnizorFurnizor

FurnizorFurnizor

FurnizorFurnizor

RetailerRetailer

RetailerRetailer

RetailerRetailer

Sincronizarea datelor de la mulþi 
furnizori cu un retailer
Sincronizarea datelor de la mul i 
furnizori cu un retailer

þ

Sincronizarea datelor unui 
furnizor cu mai mulþi retaileri
Sincronizarea datelor unui 
furnizor cu mai mul i retaileriþ



GS1 Info 03/2012GS1 Info GS1 Info 03/2012GS1 Info 

CS EAN a stimulat realizarea unor astfel de facilitãþi operatorului certificat GDSN din Franþa ºi este în curs de realizare 

o aplicaþie de aliniere ºi sincronizare a datelor pentru membrii GS1 Romania. 

CS EAN a stimulat realizarea unor astfel de facilitãþi operatorului certificat GDSN din Franþa ºi este în curs de realizare 

o aplicaþie de aliniere ºi sincronizare a datelor pentru membrii GS1 Romania. 
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Aceasta presupune migrarea de la situaþia prezentatã în figura de mai jos:

… la o abordare GS1 MobileCom privitor la asigurarea unei surse de date B2C de încredere pentru a sprijini transmiterea 

informaþiilor între proprietarii de marcã (producãtori/retaileri), furnizorii de aplicaþii de internet ºi consumatorii care 

utilizeazã internetul ºi telefoanele mobile. 

2929
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Acþiuni ECR în domeniul B2C 

Calitatea datelor reprezintã marea provocare pentru 

MobileCom în Europa, atrãgând asupra sa atenþia 

organizaþiilor GS1 in Europe ºi ECR Europa. Existã opinii 

pro si contra vizând utilizarea datelor controlate de 

branduri versus cele furnizate de agregatori de date care 

cumuleazã date de la producãtor si date care pot proveni 

din alte surse (interpretãri, opinii ale consumatorilor).

Acþiuni ECR în domeniul B2C 

Conform ultimului raport al grupei comune 

MobileCom a GS1 in Europe ºi ECR Europa, lipsa datelor 

corecte ºi de încredere are un impact semnificativ asupra 

consumatorilor ºi cumpãrãtorilor, sondajele arãtând cã:  

n

n

n

50% dintre consumatori au solicitat o descriere 

corectã ºi o imagine pentru a se convinge cã 

produsul este potrivit.

34% dintre consumatori nu ar cumpãra un produs 

dacã nu ar avea încredere în datele despre acesta.

Numai 30% dintre respondenþi s-ar baza pe 

informaþii de la retaileri ºi producãtori (studiul 

GS1 Germania, din 2010 "Regulile cumpãrã-

torului").

Totodatã retailerii ºi producãtorii se confruntã cu 

probleme cum ar fi aceea cã  informaþii incomplete sau 

parþial eronate despre produsele lor ajung la cumpã-

rãtori, cã  proprietarii de marcã pierd controlul  datelor 

despre propriile produse ºi în acest fel prezentarea pe 

piaþã a produselor lor are de suferit.

ªi furnizorii de software de scanare pentru tele-

fonul mobil „Scan App" sunt obligaþi sã integreze diferite 

surse ºi structuri de date în lipsa unor interfeþe stan-

dardizate.

Pe de altã parte, agregatorii de date permit o mare 

varietate de comparaþii între produse (A este mai ieftin 

decât B, C este mai gras decât D, E este mai sãnãtos decât 

F, G este mai verde decât H, etc). 

Pentru estomparea acestor provocãri, obiectivul care 

se defineºte este de a construi o sursã de date autenticã 

care sã extragã informaþiile direct din bazele de date 

proprii ale proprietarilor de mãrci, protejând astfel mai 

bine brand-ul ºi care sã ofere cumpãrãtorului informaþii 

valide despre produsul dorit. 

Suport / consultantã implementareSuport / consultantã implementare

Catalog web: cãutare si navigareCatalog web: cãutare si navigare

Formulare web: Capturã date si mentenantãFormulare web: Capturã date si mentenantã
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WORLDSYNCWORLDSYNC
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WORLDSYNCWORLDSYNC
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Aplicatii ale
brandurilor
Aplicatii ale
brandurilor

Aplicatii GS1
alimentate de branduri

Aplicatii GS1
alimentate de branduri

vs.vs.
Motoare

de cãutare
Motoare

de cãutare

Site-uri WikiSite-uri Wiki

Contributii ale
consumatorilor
Contributii ale

consumatorilor

Aplicatii
independente

dedicate
consumatorilor

Aplicatii
independente

dedicate
consumatorilor

Produs cu cod de
bare pe ambalaj
Produs cu cod de
bare pe ambalaj

Utilizatorul scaneazã
codul de bare cu
ajutorul softului

instalat pe tel. mobil

Utilizatorul scaneazã
codul de bare cu
ajutorul softului

instalat pe tel. mobil

Softul de scanare ScanApp 
oferã date din diferite surse de date 

si afiseaza informatiile 
cu privire la

caracteristicile serviciului

Softul de scanare ScanApp 
oferã date din diferite surse de date 

si afiseaza informatiile 
cu privire la

caracteristicile serviciului

Datele despre produs
din diferite 

surse de date 
nu sunt corecte

si autentice

Datele despre produs
din diferite 

surse de date 
nu sunt corecte

si autentice

Surse autentice de
date B2C de la

producãtor / proprietar
de marcã

Surse autentice de
date B2C de la

producãtor / proprietar
de marcã

Sursa de date 1
Sursa de date 2
Sursa de date 3

Sursa de date 1
Sursa de date 2
Sursa de date 3 Informatii

despre 
produs

Informatii
despre 
produs

Bazã
de date

Bazã
de date

Produs cu cod de
bare pe ambalaj
Produs cu cod de
bare pe ambalaj

Utilizatorul 
scaneazã

codul de bare 
cu ScanApp

Utilizatorul 
scaneazã

codul de bare 
cu ScanApp

ScanApp furnizeazã date 
din diferite surse
dar suplimentar

informatii
de la producãtor

ScanApp furnizeazã date 
din diferite surse
dar suplimentar

informatii
de la producãtor

GS1 oferã servicii de scanare
cu tel. mobil pentru
transmiterea datelor

despre produs,
profilelor de date (atribute)

si formatele continute

GS1 oferã servicii de scanare
cu tel. mobil pentru
transmiterea datelor

despre produs,
profilelor de date (atribute)

si formatele continute

Proprietarul de marcã / 
producãtorul stocheazã
datele despre produs în
propriul depozit de date

si opereazã propriul sistem

Proprietarul de marcã / 
producãtorul stocheazã
datele despre produs în
propriul depozit de date

si opereazã propriul sistem

Informatii despre produs
în sistemul propriu

Informatii despre produs
în sistemul propriu

Bazã
de date

Bazã
de date

Bazã
de date

Bazã
de date

GS1 opereazã 
o bazã de date centralã, 

neutrã 
(poate fi asiguratã de
un furnizor de solutii)

GS1 opereazã 
o bazã de date centralã, 

neutrã 
(poate fi asiguratã de
un furnizor de solutii)

Servicii de sincronizare bazate pe standardele GS1Servicii de sincronizare bazate pe standardele GS1

Opinii privind utilizarea datelor controlateOpinii privind utilizarea datelor controlate

Situaþia actuala a serviciilor B2CSitua ia actuala a serviciilor B2Cþ

Soluþia GS1 MobileCom pentru servicii B2CSolu ia GS1 MobileCom pentru servicii B2Cþ



Acþiuni ECR privind folosirea eficientã ºi

partajatã a datelor POS  

è Unde se aflã valoarea?

n

n

n

n

è Cât de deschisã va fi partajarea datelor? 

Nu mai existã contradicþii asupra modului în care 

partajarea datelor din aval (cum ar fi cele de la POS sau 

stocul, pe zi, pe articol sau pe magazin) poate genera 

creºterea beneficiilor, a eficienþei ºi eficacitãþii pe lanþul 

de distribuþie ce reuneºte producãtori ºi retaileri. 

Tendinþa de a crea o mai mare transparenþã ºi mai multe 

acþiuni conjugate bazate pe date granulare se 

accelereazã. Tot mai mulþi retaileri partajeazã date cu 

furnizorii lor. Barierele tehnologice dispar rapid datoritã 

soluþiilor capabile acum sã gestioneze aceste date ºi sã le 

transforme în valoare. Calitatea datelor ºi nivelul de 

cunoaºtere al acestora a crescut însã în mare parte 

datoritã sincronizãrii datelor. 

Cum retailerii ºi producãtorii se confruntã cu pieþe de 

retail saturate, ajunse la maturitate, partajarea datelor 

devine o oportunitate de a genera, în colaborare, oferte 

mai convingãtoare ºi mai variate pentru cumpãrãtori, de 

a identifica noi surse de creºtere a beneficiului ºi nivele 

de acþiune pentru optimizarea lanþului de distribuþie.

Partajarea datelor din avalul lanþului de distribuþie 

ajutã la crearea unei versiuni unice a realitãþii cã retailerii 

ºi producãtorii trebuie sã acþioneze împreunã asupra 

prioritãþilor. ECR Europa a determinat principalele surse 

de valoare în:

OSA - Creºterea disponibilitãþii la raft cu 2%

Managementul stocurilor - Îmbunãtãþirea mana-

gementului stocurilor prin reducerea stocurilor 

cu 10-15% 

Previziune - Creºterea acurateþei previziunii 

cu 10% 

Managementul categoriei - Statistici ale cumpã-

rãtorului / Managementul categoriei mai eficient, 

bazat pe fapte.

Pentru a obþine astfel de beneficii din partajarea 

datelor este necesarã construirea unui culturi ºi a unui 

mediu specific. 

Pe parcursul tranziþiei cãtre o mai mare transparenþã, 

retailerii restricþioneazã uneori disponibilitatea datelor 

numai la unii furnizori sau o condiþioneazã ca element 

de negociere. Pentru a obþine cele mai bune beneficii ale 

schimbului de date, ECR Europa recomandã ca partajarea 

datelor sã fie deschisã ºi necondiþionatã, astfel încât atât 

Acþiuni ECR privind folosirea eficientã ºi

tã apartaja  datelor POS  

è Unde se aflã valoarea?

è Cât de deschisã va fi partajarea datelor? 

eforturile retailerilor cât ºi ale producãtorilor sã dea 

roade. 

Unii dintre retaileri îºi vând datele în loc sã le 

partajeze. Pe pieþele colaborative, mature, partajarea 

datelor se face fãrã costuri. ECR Europa recomandã acel 

set de date descris în matricea prezentatã în figurã, prin 

care se consolideazã o execuþie colaborativã a procesului 

de partajare, fãrã costuri, pentru a elimina barierele 

adopþiei la furnizori ºi pentru a ajunge mai repede la 

crearea de valoare.

Retailerii impun uneori un anumit sistem sau un 

furnizor de soluþii pentru managementul datelor. Oricum, 

furnizorii, care de fapt susþin costul managementului din 

aval al datelor, trebuie sã ia propria decizie în privinþa 

celei mai bune soluþii pentru companie. Similar 

principiilor GDSN, ECR Europa recomandã ca schimbul de 

date din aval sã fie un sistem deschis, interoperabil, în 

care retailerii sã disponibilizeze date în felul în care 

doresc iar furnizori sã acceseze ºi sã foloseascã aceste 

date în cel mai eficient mod pentru companiile lor. 

Pentru un retailer, nivelul de maturitate este dat de 

acceptul organizaþiei pentru utilizarea în comun a 

datelor. Nivelul de maturitate poate fi:

De bazã: date partajate fãrã a avea þinte, obiective 

ºi procese clare

Mediu: partajarea datelor este legatã de priori-

tãþi, retailerul reacþionând la recomandãrile fur-

nizorului

Avansat: procese standardizate mutual stabilite ce 

îi implicã atât pe retaileri cât ºi pe furnizori pentru 

a se asigura buna desfãºurare a activitãþii ºi recu-

perarea investiþiei ROI (Return On Investment)

Pentru un producãtor, nivelul de maturitate este dat 

de modelele de utilizare a datelor:

De bazã: folosirea partajãrii informaþiilor în primul 

rând pentru unele corecþii de moment în cazul 

problemelor mari 

Mediu: genereazã o înþelegere profundã cu meca-

nismele de corecþie internã automate

Avansat: sistem bazat pe alertã, mecanism de 

corecþie automat prin care se stabileºte o strânsã 

cooperare între retailer ºi furnizor în privinþa 

partajãrii datelor

è Vor plãti furnizorii pentru datele de la retaileri? 

è Pot impune retailerii un sistem propriu pentru 

folosirea datelor lor?

è Cum stau retailerii ºi producãtorii în acest moment 

cu adopþia partajãrii datelor?

n

n

n

n

n

n

è Vor plãti furnizorii pentru datele de la retaileri? 

è 

è Cum stau retailerii ºi producãtorii în acest moment 

cu adopþia partajãrii datelor?

Pot impune retailerii un sistem propriu pentru 

folosirea datelor lor?
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Nivelele de maturitate diferã de la o zonã geograficã 

la alta chiar ºi în cazul aceluiaºi retailer. ECR Europa 

dezvoltã în prezent un cadru pentru ajutorarea fiecãrei 

organizaþii în a-ºi evalua nivelul de maturitate ºi în a 

stabili paºii urmãtori. 

Stadiul partajãrii datelor de la POS în Europa se poate 

aprecia cu Chestionarul de auto-evaluare. Prin 

prelucrarea acestui chestionar se obþine o imagine de 

ansamblu a stadiului de partajare a datelor POS în 

Europa (câþi parteneri o fac, ce date sunt partajate ºi cu 

ce frecvenþã, procentul din vânzãri acoperit de aceste 

date) ºi, de asemenea, permite partenerilor sã-ºi 

Matricea datelor partajateMatricea datelor partajate

evalueze propriul nivel de maturitate în partajarea 

datelor POS (nivel de bazã, mediu, avansat). Se urmãreºte 

menþinerea acestui chestionar la dimensiuni rezonabile 

ºi realizarea corespondenþei între întrebãrile adresate 

retailerului ºi cele adresate furnizorului. 

ECR Europa a dezvoltat o matrice cuprinzãtoare de 

date, asociind datele partajate cu sursele cheie creatoare 

de valoare. Atât retailerii cât ºi producãtorii pot avea 

avantaje dacã vor folosi matricea pentru a demara 

construirea infrastructurii informaþiilor, ceea ce conduce 

la un lanþ de distribuþie cu partajare mai eficientã a 

informaþiilor pe toatã întinderea sa.
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FRECVENTA LIVRÃRII DATELOR MASTERFRECVENTA LIVRÃRII DATELOR MASTER

FRECVENTA LIVRÃRII DATELOR 
TRANZACTIONALE
FRECVENTA LIVRÃRII DATELOR 
TRANZACTIONALE

OPORTUNITATEA CREÃRII DE VALOAREOPORTUNITATEA CREÃRII DE VALOARE

NIVEL DE MATURITATENIVEL DE MATURITATE

CADRUCADRU

SCOPUL PARTAJÃRII DATELORSCOPUL PARTAJÃRII DATELOR

GRANULARITATEA PRODUSULUIGRANULARITATEA PRODUSULUI

GRANULARITATEA GEOGRAFICÃGRANULARITATEA GEOGRAFICÃ

GRANULARITATEA TEMPORALÃGRANULARITATEA TEMPORALÃ

ÎNTÂRZIERE DE LIVRAREÎNTÂRZIERE DE LIVRARE

MOD / FORMAT DE TRANSMITEREMOD / FORMAT DE TRANSMITERE

OPORTUNITATEA CREÃRII DE VALOAREOPORTUNITATEA CREÃRII DE VALOARE

NIVEL DE MATURITATENIVEL DE MATURITATE

DATE MASTERDATE MASTER

DEMOGRAFIA MAGAZINULUIDEMOGRAFIA MAGAZINULUI

FLAG MAGAZIN DESCHISFLAG MAGAZIN DESCHIS

FLAG GAMA DE PRODUSEFLAG GAMA DE PRODUSE

MÃRIME PLANOGRAMÃMÃRIME PLANOGRAMÃ

SPATIU LA RAFT (UNITÃTI)SPATIU LA RAFT (UNITÃTI)

CANTITATE COMANDATÃ MINIMÃ (DEP)CANTITATE COMANDATÃ MINIMÃ (DEP)

CANTITATE COMANDATÃ MINIMÃ (MAG)CANTITATE COMANDATÃ MINIMÃ (MAG)

INTERVAL DE TIMP (ZILE)INTERVAL DE TIMP (ZILE)
STOC SIGURANTÃ MAGAZIN (UNITÃTI)STOC SIGURANTÃ MAGAZIN (UNITÃTI)

FLAG PROMOTIIFLAG PROMOTII

DATE 

DINAMICE / 

TRANZACTIO-

NALE

DATE 

DINAMICE / 

TRANZACTIO-

NALE

VÂNZÃRI (UNITÃTI)VÂNZÃRI (UNITÃTI)

VÂNZÃRI (VALORIC)VÂNZÃRI (VALORIC)

VÂNZÃRI PROMOTIONALE (UNITÃTI)VÂNZÃRI PROMOTIONALE (UNITÃTI)

VÂNZÃRI PROMOTIONALE (VALORIC)VÂNZÃRI PROMOTIONALE (VALORIC)

STOC MAGAZIN (UNITÃTI)STOC MAGAZIN (UNITÃTI)

COMENZI MAGAZIN (UNITÃTI)COMENZI MAGAZIN (UNITÃTI)

RECEPTII MAGAZIN (UNITÃTI)RECEPTII MAGAZIN (UNITÃTI)

CANTITATE ASTEPTATÃ (UNITÃTI)CANTITATE ASTEPTATÃ (UNITÃTI)

CANTITATE PROPUSÃ (UNITÃTI)CANTITATE PROPUSÃ (UNITÃTI)

CANTITATE LIPSÃ (UNITÃTI)CANTITATE LIPSÃ (UNITÃTI)

CANTITATE LIVRATÃ (UNITÃTI)CANTITATE LIVRATÃ (UNITÃTI)

DESEURI (UNITÃTI)DESEURI (UNITÃTI)

DESEURI (VALORIC)DESEURI (VALORIC)

PREVIZIUNE MAGAZIN (UNITÃTI)PREVIZIUNE MAGAZIN (UNITÃTI)

PREVIZIUNE PROMOTII (UNITÃTI)PREVIZIUNE PROMOTII (UNITÃTI)

DATE CARD LOIALITATEDATE CARD LOIALITATE

STOC DEPOZIT (UNITÃTI)STOC DEPOZIT (UNITÃTI)

COMENZI DEPOZIT (UNITÃTI)COMENZI DEPOZIT (UNITÃTI)

RECEPTII DEPOZIT (UNITÃTI)RECEPTII DEPOZIT (UNITÃTI)

EXPEDITII DEPOZIT (UNITÃTI)EXPEDITII DEPOZIT (UNITÃTI)

DATE 

CALCULATE

DATE 

CALCULATE

RUPTURI DE STOC (UNITÃTI)RUPTURI DE STOC (UNITÃTI)
RUPTURI DE STOC (VALORIC)RUPTURI DE STOC (VALORIC)

DISPONIBILITATE LA RAFT (OSA)DISPONIBILITATE LA RAFT (OSA) MANAGEMENT INVENTARMANAGEMENT INVENTAR PREVIZIUNEPREVIZIUNE STATISTICI CUMPÃRÃTORSTATISTICI CUMPÃRÃTOR

BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT

DISPONIBILITATE LA RAFT (OSA)DISPONIBILITATE LA RAFT (OSA) OPTIMIZARE INVENTAROPTIMIZARE INVENTAR PREVIZIUNEPREVIZIUNE STATISTICI CUMPÃRÃTORSTATISTICI CUMPÃRÃTOR

BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT BAZÃBAZÃ MEDIUMEDIU AVANSATAVANSAT

PROPRIUPROPRIU

ARTICOLARTICOL

MAGAZINMAGAZIN

ZILNICZILNIC

PERIODICPERIODIC

ZILNICZILNIC

ZI + 2ZI + 2

EDI/PORTALEDI/PORTAL

NU SE
PARTAJEAZÃ

NU SE
PARTAJEAZÃ

SÃPTÃ-
MÂNAL
SÃPTÃ-
MÂNAL

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/EXCELEDI/EXCEL

CÂND ESTE
NECESAR

CÂND ESTE
NECESAR

ZILNICZILNIC

ZI + 1ZI + 1

OPTIUNI
MULTIPLE
OPTIUNI

MULTIPLE

PROPRIUPROPRIU

ARTICOLARTICOL

DEPOZITDEPOZIT

SÃPT.SÃPT.

PERIODICPERIODIC

SÃPTÃMÂNALSÃPTÃMÂNAL

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/PORTALEDI/PORTAL

NU SE
PARTAJEAZÃ

NU SE
PARTAJEAZÃ

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/EXCELEDI/EXCEL

CÂND ESTE
NECESAR

CÂND ESTE
NECESAR

ZI + 1ZI + 1

OPTIUNI
MULTIPLE
OPTIUNI

MULTIPLE

NATIONALNATIONAL

SÃPT.SÃPT.

DEP./MAG.DEP./MAG.

ZILNICZILNIC

PROPRIUPROPRIU

ARTICOLARTICOL

DEPOZITDEPOZIT

PERIODICPERIODIC

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/PORTALEDI/PORTAL

NU SE
PARTAJEAZÃ

NU SE
PARTAJEAZÃ

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/EXCELEDI/EXCEL

CÂND ESTE
NECESAR

CÂND ESTE
NECESAR

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

OPTIUNI
MULTIPLE
OPTIUNI

MULTIPLE

NATIONALNATIONAL

SÃPT.SÃPT.

MAGAZINMAGAZIN

ZILNICZILNICZILNICZILNIC

SÃPTÃ-
MÂNAL
SÃPTÃ-
MÂNAL ZILNICZILNIC

PROPRIUPROPRIU

ARTICOLARTICOL

REGIONALREGIONAL

PERIODICPERIODIC

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/PORTALEDI/PORTAL

NU SE
PARTAJEAZÃ

NU SE
PARTAJEAZÃ

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

EDI/EXCELEDI/EXCEL

CÂND ESTE
NECESAR

CÂND ESTE
NECESAR

SÃPT. + 1SÃPT. + 1

OPTIUNI
MULTIPLE
OPTIUNI

MULTIPLE

NATIONALNATIONAL

SÃPT.SÃPT.

MAGAZINMAGAZIN

ZILNICZILNICSÃPT.SÃPT.

SÃPTÃ-
MÂNAL
SÃPTÃ-
MÂNAL

PROPRIUPROPRIU CATEG. MEACATEG. MEA

SÃPTÃ-
MÂNAL
SÃPTÃ-
MÂNAL

SÃPTÃ-
MÂNAL
SÃPTÃ-
MÂNAL

SÃPTÃ-
MÂNAL
SÃPTÃ-
MÂNAL
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Studiul de caz 2Studiul de caz 2

Studiul de caz 1Studiul de caz 1
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Studiul de caz 3Studiul de caz 3
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În demararea procesului de partajare a datelor de la 

POS, participanþii vor trebui sã îºi motiveze intenþia, sã 

pregãteascã cadrul schimbului ºi sã se documenteze în 

privinþa modului de utilizare a datelor. 

Retailerii vor avea în vedere: 

Evaluarea prioritãþilor ºi începerea partajãrii 

datelor necesare cu partenerii comerciali;

Stabilirea unor procese de afaceri colaborative 

pentru a se asigura cã furnizorii ºtiu cum sã folo-

seascã datele primite;

Alcãtuirea ºi partajarea unei tabele de scor 

(scorecard) corespondentã datelor ºi prioritãþilor 

pentru a monitoriza progresul în comun.

Producãtorii vor începe schimbul de date dupã 

urmãtorul scenariu:  

Comunicã partenerilor comerciali obiectivele ºi 

necesitãþile companiei 

Analizeazã modul în care datele aferente zonei de 

aval a lanþului de distribuþie pot creºte productivi-

tatea ºi eficacitatea proceselor existente înainte 

de a crea noi procese care sã manipuleze acele 

date

n

n

n

n

n

n

Parte din activitatea comunã ECR Europa - GS1 in 

Europe au fost cele cinci studii de caz prin care s-a 

evidenþiat importanþa partajãrii datelor de la POS în 

crearea de valoare prin îmbunãtãþirea OSA, a 

managementului stocurilor/categoriei, previziunilor, ale 

cãror sinteze le prezentãm în continuare. 

Se asigurã cã au un sistem capabil sau provideri de 

soft care sã gestioneze o cantitate mare de date în 

timp real. 

Parte din activitatea comunã ECR Europa - GS1 in 

Europe au fost cele cinci studii de caz prin care s-a 

evidenþiat importanþa partajãrii datelor de la POS în 

crearea de valoare prin îmbunãtãþirea OSA, a 

managementului stocurilor/categoriei, previziunilor, ale 

cãror sinteze le prezentãm în continuare. 

OSA - Reducerea rupturilor de stoc - OOS (out-of-stock) prin alerte la nivel de magazin (Avansat)OSA - Reducerea rupturilor de stoc - OOS (out-of-stock) prin alerte la nivel de magazin (Avansat)

RetailerRetailer ProducãtorProducãtor

Necesitãti de afaceriNecesitãti de afaceri

Date si analizeDate si analize

RezultateRezultate

Actiuni întreprinseActiuni întreprinse

5 retaileri de top
multinationali
5 retaileri de top
multinationali

5 companii
producãtoare bunuri
de consum

5 companii
producãtoare bunuri
de consum

OOS important la retailer a condus la pierderi de vânzãri pentru 
ambele pãrti, retailer si producãtor
OOS important la retailer a condus la pierderi de vânzãri pentru 
ambele pãrti, retailer si producãtor

Analiza zilnicã a magazinului, informatii la zi pe lantul de distributie 
fie despre magazin, fie despre SKU, folosind algoritmi avansati pentru 
a transforma datele într-o listã de alerte prioritare care aratã produsele 
posibile a fi OOS la retailer si cauza

Analiza zilnicã a magazinului, informatii la zi pe lantul de distributie 
fie despre magazin, fie despre SKU, folosind algoritmi avansati pentru 
a transforma datele într-o listã de alerte prioritare care aratã produsele 
posibile a fi OOS la retailer si cauza

Alerte trimise pe baza vizitelor programate de fortele de vânzare 
pe teren pentru a se ocupa de problemele la nivel de magazine.
Feedbackul a dat posibilitatea urmãririi acuratetii si  actiunilor 
întreprinse pentru redresarea vânzãrilor

Alerte trimise pe baza vizitelor programate de fortele de vânzare 
pe teren pentru a se ocupa de problemele la nivel de magazine.
Feedbackul a dat posibilitatea urmãririi acuratetii si  actiunilor 
întreprinse pentru redresarea vânzãrilor

Fiecare alertã este în mãsurã sã recupereze 
între 30-100 Euro din potentialele vânzãri 
pierdute.
Sunt luate în consideratie toate cauzele, 
obtinându-se bune rezultate în cazul 
"stocului fantomã".

Nu sunt modificãri în ceea ce priveste vizitele 
magazinelor sau cheltuielile cu resursele 
pe teren.

Rezultatele totale pe an indicã un câstig net de 
1% al vânzãrilor totale, depãsind semnificativ 
asteptãrile initiale stabilite la 0,7-0,8%

Fiecare alertã este în mãsurã sã recupereze 
între 30-100 Euro din potentialele vânzãri 
pierdute.
Sunt luate în consideratie toate cauzele, 
obtinându-se bune rezultate în cazul 

stocului fantomã

Nu sunt modificãri în ceea ce priveste vizitele 
magazinelor sau cheltuielile cu resursele 
pe teren.

Rezultatele totale pe an indicã un câstig net de 
1% al vânzãrilor totale, depãsind semnificativ 
asteptãrile initiale stabilite la 0,7-0,8%
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Previzionare: Realizarea eficientã a promotiilor prin mai buna previzionare la nivel de magazin (Mediu)Previzionare: Realizarea eficientã a promotiilor prin mai buna previzionare la nivel de magazin (Mediu)

RetailerRetailer ProducãtorProducãtor

Necesitãti de afaceriNecesitãti de afaceri

Date si analizeDate si analize

RezultateRezultate

Actiuni întreprinseActiuni întreprinse

Mari bãcãniiMari bãcãnii
Top 20

companii CPG
Top 20

companii CPG

Reducerea OOS pe parcursul unei promotii poate determina cresteri 
ale vânzãrilor la POS, precum si satisfactia clientilor
Reducerea OOS pe parcursul unei promotii poate determina cresteri 
ale vânzãrilor la POS, precum si satisfactia clientilor

Corelarea vânzãrilor si stocurilor producãtorului identificã episoadele 
de OOS pe magazin, pe articol, pe zi, în cadrul unei perioade de 
promotie.
Cantitatea de subalocare la magazine pe perioada promotiei a fost 
cuantificatã pe articol

Corelarea vânzãrilor si stocurilor producãtorului identificã episoadele 
de OOS pe magazin, pe articol, pe zi, în cadrul unei perioade de 
promotie.
Cantitatea de subalocare la magazine pe perioada promotiei a fost 
cuantificatã pe articol

Prin managementul categoriei la retailer si producãtor s-a revãzut si 
s-a decis cresterea cantitãtii scoase pe piatã cu o medie de 60% 
pentru o promotie identicã în lunileurmãtoare

Prin managementul categoriei la retailer si producãtor s-a revãzut si 
s-a decis cresterea cantitãtii scoase pe piatã cu o medie de 60% 
pentru o promotie identicã în lunileurmãtoare

În cea de-a doua lunã de promotie identicã, 
vânzãrile au crescut cu 167% fatã de prima 
lunã de promotie

Rata OOS s-a redus cu 41% din prima în a
doua lunã de promotie

În cea de-a doua lunã de promotie identicã, 
vânzãrile au crescut cu 167% fatã de prima 
lunã de promotie

Rata OOS s-a redus cu 41% din prima în a
doua lunã de promotie
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Managementul stocurilor - reducerea nivelului stocurilor în centrul de distributie (mediu)Managementul stocurilor - reducerea nivelului stocurilor în centrul de distributie (mediu)

RetailerRetailer ProducãtorProducãtor

Necesitãti de afaceriNecesitãti de afaceri

Date si analizeDate si analize

RezultateRezultate

Actiuni întreprinseActiuni întreprinse

Mari bãcãniiMari bãcãnii Top 20 companii 
food si bãuturi

Top 20 companii 
food si bãuturi

Reducerea nivelelor de stoc care blocheazã capital si contribuie la 
expirarea produselor ceea ce atrage reclamatii
Reducerea nivelelor de stoc care blocheazã capital si contribuie la 
expirarea produselor ceea ce atrage reclamatii

Rapoartele de stocuri la nivel de magazin si de centru de distributie 
combinate cu viteza de rotatie a articolelor la retailer
Rapoartele de stocuri la nivel de magazin si de centru de distributie 
combinate cu viteza de rotatie a articolelor la retailer

- S-a inclus stratificarea articolului în procesul VMI si a fost ajustatã 
   în practica de aprovizionare
- S-au emis initiative tactice (precum adãugarea acestor produse la 
   promotiile urmãtoare) si au fost transmise spre aprobare retailerului
- A fost implicatã echipa în proces, de exemplu echipa retailerului 
   a primit sarcina de a marca articolele cu stoc mare pentru a avea 
   în vedere accelerarea vânzãrii acestora si evitarea reclamatiilor

- S-a inclus stratificarea articolului în procesul VMI si a fost ajustatã 
   în practica de aprovizionare
- S-au emis initiative tactice (precum adãugarea acestor produse la 
   promotiile urmãtoare) si au fost transmise spre aprobare retailerului
- A fost implicatã echipa în proces, de exemplu echipa retailerului 
   a primit sarcina de a marca articolele cu stoc mare pentru a avea 
   în vedere accelerarea vânzãrii acestora si evitarea reclamatiilor

17% reducere a stocului în centrul de 
distributie

Stocurile cu vechime mai mare de 60 zile 
scad de la 15% la 6% în decurs de trei luni

17% reducere a stocului în centrul de 
distributie

Stocurile cu vechime mai mare de 60 zile 
scad de la 15% la 6% în decurs de trei luni

% de inventar > 60 zile% de inventar > 60 zile
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Cel de al 5-lea studiu de caz a demonstrat cum prin 

partajarea datelor între  Nutriart, firmã de distribuþie 

deþinând peste 90 de camioane pentru transportul 

mãrfurilor în toatã Grecia, ºi retailerul grec Veropoulos, 

cu 293 magazine rãspândite în þarã, s-a îmbunãtãþit 

considerabil procesul de reaprovizionare. Marea 

provocare era creºterea disponibilitãþii la raft (OSA) cu 

costuri mult mai mici, însã aceste douã obiective 

principale presupuneau prin interdependenþa lor ºi 

obþinerea unor alte avantaje precum reducerea nivelului 

stocurilor, asigurarea prospeþimii produselor, limitarea 

transporturilor cu efecte semnificative asupra 

sustenabilitãþii lanþului de distribuþie.  

Procesul iniþial de reaprovizionare includea vizite 

zilnice la toate magazinele retailerului: 

Procesul iniþial de reaprovizionare includea vizite 

zilnice la toate magazinele retailerului: 

3434
Dosar ECRDosar ECR

3535
Dosar ECRDosar ECR

GS1 Info 03/2012GS1 Info GS1 Info 03/2012GS1 Info 

Studiul de caz 4Studiul de caz 4

Pentru o mai bunã înþelegere, proiectul a fost divizat 

în 6 etape:

Etapa 1: Colectarea datelor de la POS (de la 

retailer), a datelor de livrare ºi despre retururi (de 

la furnizor)

Etapa 2: Dezvoltarea unui instrument de raportare 

dinamic

Etapa 3: Analiza tuturor datelor existente ºi deter-

minarea unui model

Etapa 4: Evaluarea posibililor algoritmi pentru 

n

n

n

n

propuneri de comandã corespunzãtori modelelor 

determinate în pasul anterior

Etapa 5: Evaluarea rezultatelor pilotului ºi 

pregãtirea unui raport cu analiza cerinþelor care va 

include învãþãturile pentru urmãtorii paºi. 

Etapa 6: Implementarea ºi dezvoltarea instru-

mentului de reaprovizionare

Prin analiza iniþialã a datelor a rezultat cã media 

vânzãrilor este oarecum constantã având rar mici 

fluctuaþii, magazinele erau aprovizionate mult mai des 

decât era necesar, iar stocurile erau în mod consecvent 

supraestimate în raport cu cererea. S-a adoptat un sistem 

hibrid de revizuire periodicã ºi control continuu al 

excepþiilor, care prevede: frecvenþã prestabilitã a rutelor; 

monitorizare zilnicã a nivelului stocului pentru fiecare 

produs ºi compararea sa cu cel prevãzut a se asigura; 

n

n

livrarea cantitãþilor necesare pe baza cerererii pre-

vizionate; redefinirea rutelor planificate în cazul 

previzionãrii unei ieºiri din stoc (OOS). S-au luat în 

consideraþie limitãri impuse de durata de viaþã scurtã sau 

prospeþimea produselor, de spaþiul limitat de depo-

zitare în magazine sau nivelul de deservire caracterizat 

prin intoleranþa la OOS ºi s-a completat matricea datelor 

de partajat menþionând nivelul de maturitate al 

schimbului fiecãrei date în perspectiva transformãrii lor 

în valoare. 
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Managementul categoriei - Optimizarea dispozitivelor folosite în merchandising (Bazã)Managementul categoriei - Optimizarea dispozitivelor folosite în merchandising (Bazã)

RetailerRetailer ProducãtorProducãtor

Necesitãti de afaceriNecesitãti de afaceri

Date si analizeDate si analize

Actiuni întreprinseActiuni întreprinse

Mari bãcãniiMari bãcãnii Top 20 companii 
food si bãuturi

Top 20 companii 
food si bãuturi

Necesitatea de a determina cel mai potrivit dispozitiv de prezentare 
pentru a creste performanta în vânzãri
Necesitatea de a determina cel mai potrivit dispozitiv de prezentare 
pentru a creste performanta în vânzãri

- Compararea diferitelor dispozitive de merchandising
- S-a folosit istoricul deplasãrii unitãtilor si al nivelelor de inventar 
   pentru a compara performantele
- Capacitatea de a sintetiza datele astfel încât sã se determine care 
   dispozitive de prezentare s-au demonstrat a fi cele mai performante 
   pentru anumite articole

- Compararea diferitelor dispozitive de merchandising
- S-a folosit istoricul deplasãrii unitãtilor si al nivelelor de inventar 
   pentru a compara performantele
- Capacitatea de a sintetiza datele astfel încât sã se determine care 
   dispozitive de prezentare s-au demonstrat a fi cele mai performante 
   pentru anumite articole

Au fost utilizate dispozitive de prezentare determinate a fi optime 
pentru fiecare articol din promotia ce urma
Au fost utilizate dispozitive de prezentare determinate a fi optime 
pentru fiecare articol din promotia ce urma

Cresterea vânzãrilor cu pânã la 55% prin 
schimbarea tipului de display pentru acelasi 
produs în promotiile urmãtoare

Va spori axarea pe cele mai de succes dispozitive 
de prezentare în cadrul evenimentelor succesive

Cresterea vânzãrilor cu pânã la 55% prin 
schimbarea tipului de display pentru acelasi 
produs în promotiile urmãtoare

Va spori axarea pe cele mai de succes dispozitive 
de prezentare în cadrul evenimentelor succesive
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OSA - Partajarea datelor POS pentru o reaprovizionare eficientã (Avansat)OSA - Partajarea datelor POS pentru o reaprovizionare eficientã (Avansat)

RetailerRetailer ProducãtorProducãtor

Necesitãti de afaceriNecesitãti de afaceri

Date si analizeDate si analize

Actiuni întreprinseActiuni întreprinse

RezultateRezultate

Veropoulos 
Retailerul nr. 4 din Grecia

Veropoulos 
Retailerul nr. 4 din Grecia

Nutriart
Importantã companie

greceascã
de panificatie

Nutriart
Importantã companie

greceascã
de panificatie

Optimizarea procesului de reaprovizionare zilnicã, a nivelelor de stoc 
ale magazinului, prospetimii produselor si disponibilitãtii la raft, 
combinat cu reduceri de costuri.

Optimizarea procesului de reaprovizionare zilnicã, a nivelelor de stoc 
ale magazinului, prospetimii produselor si disponibilitãtii la raft, 
combinat cu reduceri de costuri.

Retailerul partajeazã date POS, iar furnizorii partajeazã datele despre 
livrãri si retururi. Analiza datelor determinã solicitãrile certe si modele 
de vânzare. Pe aceastã bazã a fost dezvoltat un algforitm pentru o 
propunere de comandã.

Retailerul partajeazã date POS, iar furnizorii partajeazã datele despre 
livrãri si retururi. Analiza datelor determinã solicitãrile certe si modele 
de vânzare. Pe aceastã bazã a fost dezvoltat un algforitm pentru o 
propunere de comandã.

Frecventa planificatã anterior a rutei. Monitorizarea zilnicã a stocurilor 
din magazin în comparatie cu nivelele de stoc prevãzute. 
Livrarea cantitãtii necesare pe baza cererii previzionate. 
Redefinirea rutei planificate în cazul în care se asteaptã producerea OOS.

Frecventa planificatã anterior a rutei. Monitorizarea zilnicã a stocurilor 
din magazin în comparatie cu nivelele de stoc prevãzute. 
Livrarea cantitãtii necesare pe baza cererii previzionate. 
Redefinirea rutei planificate în cazul în care se asteaptã producerea OOS.

Frecventa livrãrilor tinde sã se reducã, iar rutele 
vor fi reprogramate. Nu a apãrut nici o situatie 
de OOS pentru bunurile cu miscare rapidã în 
perioada analizatã. Procentul retururilor a scãzut.
Vizitele la magazin vor suferi o reducere cu 
20-50% pentru 7 retaileri mari din Grecia.
Beneficiile partajãrii datelor de la POS

Din perspectiva consumatorului:
- produse proaspete la raft
- OSA > consumatorii gãsesc produsele dorite

Din perspectiva furnizorului:
- scãderea costurilor cu reaprovizionarea
- reducerea retururilor
- OSA > cresterea fidelitãtii consumatorului 
   fata de brand

Din perspectiva retailerului:
- optimizarea stocurilor din magazin
- OSA > creste loialitatea consumatorului 
   fata de magazin

Frecventa livrãrilor tinde sã se reducã, iar rutele 
vor fi reprogramate. Nu a apãrut nici o situatie 
de OOS pentru bunurile cu miscare rapidã în 
perioada analizatã. Procentul retururilor a scãzut.
Vizitele la magazin vor suferi o reducere cu 
20-50% pentru 7 retaileri mari din Grecia.
Beneficiile partajãrii datelor de la POS

Din perspectiva consumatorului:
- produse proaspete la raft
- OSA consumatorii gãsesc produsele dorite

Din perspectiva furnizorului:
- scãderea costurilor cu reaprovizionarea
- reducerea retururilor
- OSA  cresterea fidelitãtii consumatorului 
   fata de brand

Din perspectiva retailerului:
- optimizarea stocurilor din magazin
- OSA  creste loialitatea consumatorului 
   fata de magazin

> 

>

>

RezultateRezultate

Studiul de caz 5: Procesul initial de reaprovizionareStudiul de caz 5: Procesul initial de reaprovizionare
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Dupã finalizarea pilotului, schema de transport 

pentru reaprovizionare s-a redus cu un procent 

semnificativ: de la vizite zilnice la vizite periodice, de la 

patru rute la doua rute.

Dupã finalizarea pilotului, schema de transport 

pentru reaprovizionare s-a redus cu un procent 

semnificativ: de la vizite zilnice la vizite periodice, de la 

patru rute la doua rute.

datelor necesitã totuºi o supraveghere umanã ºi o 

reglare finalã a rezultatelor. În concluzie, s-a demonstrat 

cã partajarea datelor POS poate determina creºterea 

prospeþimii produselor în magazin, poate îmbunãtãþi 

Condiþia preliminarã procesului de partajare a datelor 

este însã alinierea ºi curãþirea datelor. De asemenea, 

pentru fiecare grupã de produse trebuie definit un 

model de vânzare/cerere ºi o anumitã metodã de re-

aprovizionare. 

Nu trebuie absolutizatã soluþia deoarece orice 

algoritm de previzionare determinat prin partajarea 

sustenabilitatea ºi reaprovizionarea ºi de asemenea 

poate reafirma pe piaþã branduri tradiþionale. Consu-

matorii vor gãsi la raft produsele cãutate la calitatea 

doritã, furnizorii vor înregistra o reducere a retururilor ºi 

o descreºtere a costurilor de reaprovizionare, iar retailerii 

vor beneficia de stocuri optimizate în magazin ºi de 

cumpãrãtori fideli.  
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VIZITE

PERIODICE

CAMION 4CAMION 4

DEPOZIT FURNIZOR FMCGDEPOZIT FURNIZOR FMCG

20-50% scãdere asteptatã

a vizitelor la magazine

20-50% scãdere asteptatã

a vizitelor la magazine
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Studiul de caz 5: Procesul final de reaprovizionareStudiul de caz 5: Procesul final de reaprovizionare
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