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Direcþia Generalã pentru Întreprinderi ºi Industrie a Comisiei Europeane, a lansat invitaþia la 

licitaþia având ca subiect „Stimularea inovãrii bazate pe TIC în industria turismului ºi în industria 

alimentarã". La aceastã acþiune au fost aºteptate ºi organizaþii de standardizare. În aceastã calitate, 

GS1 Global a decis sã participe la licitaþie pornind de la considerentul cã sectorul alimentar se aflã în 

centrul acþiunilor GS1. Aceastã acþiune oferã un moment prielnic organizaþiei de a-ºi creºte poziþia 

conducãtoare în industria alimentarã ºi totodatã sã-ºi reîntãreascã rolul conducãtor, în calitate de 

furnizor de soluþii, pe lanþul de distribuþie. Participarea GS1 la acest proiect se impune totodatã ca o 

necesitate þinând cont cã în procesul de introducere a TIC pe lanþul de distribuþie alimentar, are o 

importanþã esenþialã existenþa unor sisteme de standardizare ºi a unor soluþii într-adevãr 

interoperabile în cadrul proiectelor pilot. Nu în ultimul rând, GS1 ar realiza prin aceastã acþiune o 

întãrire a relaþiei sale cu Comisia Europeanã. 

Mesajul dlui Miguel Angel Lopera, CO ºi preºedinte al organizaþiei, cãtre GS1 in Europe, este de a 

pregãti documentaþia de participare la licitaþie, cu concentrare pe Trasabilitatea Alimentelor 

Proaspete la nivelul IMM-urilor, considerând cã aceastã acþiune va reprezenta o oportunitate pentru 

afirmarea ºi dezvoltarea sistemului GS1. 
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Existã o mare ineficienþã în actualul management al 

lanþului valoric (managementul lanþului de distribuþie) 

din aproape fiecare sector al economiei. Multe companii 

folosesc proceduri eBusiness, sisteme ºi infrastructuri TIC 

ºi de schimb de date, incompatibile. Valabilitatea ºi 

acceptarea modelelor de date care stau la baza 

tranzacþiilor comerciale (e-Cataloage, e-Comenzi, e-

facturare, etc), se supun în continuare normelor 

naþionale, fãcând dificilã efectuarea tranzacþiilor 

transfrontaliere. În plus, din considerente de securitate, 

autenticitate ºi integritate se remarcã un risc operaþional, 

ºi astfel, o lipsã de încredere. Acest lucru creazã o 

imagine de ansamblu fragmentatã a tehnologiei, cu o 

multitudine de standarde de afaceri incompatibile, 

modele de date ºi soluþii TIC cu niveluri foarte scãzute de 

interoperabilitate, în special la nivel transfrontalier. 

Aceste lipsuri sunt încã completate prin procese 

manuale, pe suport de hârtie, în special la nivelul micilor 

furnizori de pe lanþurile de aprovizionare, rezultând o 

organizare ineficientã, costisitoare ºi consumatoare de 

timp. IMM-urile, în special, riscã excluderea din lanþurile 

valorice digitale mondiale, din cauza lipsei de soluþii 

eBusiness adecvate ºi interoperabile care sã le punã în 

legãturã cu partenerii comerciali. Deci, o gamã largã de 

inovaþii facilitate de TIC trebuie sã fie exploatate, în 

special, de cãtre întreprinderile mici ºi mijlocii.

În acest context, Direcþia Generalã pentru 

Întreprinderi ºi Industrie sprijinã o serie de acþiuni 

demonstrative la scarã europenã pentru a ajuta IMM-

urile sã inoveze în activitatea lor comercialã prin 

integrarea utilizãrii inteligente a TIC ca obiectiv strategic 

ºi sã participe la lanþurile de distribuþie globale digitale. 

Trei iniþiative principale au fost deja demarate dar ºi mai 

multe sectoare industriale ºi de servicii vor fi cuprinse 

începând cu 2011, cu scopul de a forma un cadru 

strategic de inovare prin TIC în Europa. 

Beneficii pentru diferitele pãrþi interesate de 

integrarea lor în reþelele valorice digitale pot fi rezumate 

dupã cum urmeazã:

 creºterea capacitãþii de inovare a 

întreprinderilor prin dezvoltarea, validarea ºi 

integrarea  unor idei, produse ºi servicii noi ºi 

ajustarea rapidã a ofertelor la pieþele globale; 

facilitarea intrãrii în piaþã a unor jucatori noi ºi 

dinamici; consolidarea relaþiilor de afaceri între 

IMM-uri ºi companiile mari contribuind astfel la 

integrarea IMM-urilor ca parteneri internaþionali 

de afaceri; raþionalizarea proceselor de afaceri; 

recuperarea investiþiilor în domeniul TIC ºi în 

inovare; îmbunãtãþirea tranzacþiilor comerciale; 

reducerea cheltuielilor administrative cauzate de 

erori;

 creºterea capacitãþii de 

inovare ºi eficientizarea procesului de inovare prin 

parteneriate cu alte companii, în special IMM-uri, 

prin dezvoltarea unor servicii mai flexibile cu 

timpi de transport ºi costuri reduse;

 stimularea unei 

culturi inovatoare, promovarea unei economii mai 

dinamice ºi competitive, facilitând intrarea pe 

piaþã a noilor jucãtori, în condiþii echitabile.

Industria agroalimentarã joacã un rol substanþial în 

economia europeanã, fiind factorul care contribuie în 

mod semnificativ la ocuparea forþei de muncã ºi 

creºterea economicã. Industria agroalimentarã repre-

zintã în prezent 2% din PIB-ul Europei ºi 13.72% din 

totalul locurilor de muncã în sectorul productiv din UE. 

Se compune din aproximativ 300.000 de companii de 

produse alimentare ºi bãuturi, dintre care 99% sunt 

întreprinderi mici ºi mijlocii. 

n Pentru IMM-uri:

n Pentru companiile mari:

n Pentru economie ºi societate:

Pentru IMM-uri:

Pentru companiile mari:

Pentru economie ºi societate:

Lanþul de distribuþie alimentar face legãtura între trei 

sectoare importante ale economiei europene, agri-

culturã, industria de procesare a alimentelor ºi distribuþia, 

ºi, în ansamblu, însumeazã mai mult de 5% din valoarea 

adãugatã europeanã ºi 11% din ocuparea forþei de 

muncã. Mai mult decât atât, performanþa sa are 

consecinþe directe asupra tuturor cetãþenilor europeni, 

deoarece produsele alimentare reprezintã 13% din 

cheltuielile gospodãriilor europene.

Sectorul agricol este foarte fragmentat ºi divers în 

ceea ce priveºte dimensiunea exploataþiei, tipul fermei ºi 

performanþele socio-economice ale întreprinderilor 

agricole. Actuala crizã economicã are un impact 

semnificativ asupra sectorului agricol prin exercitarea 

unei presiuni considerabile asupra preþurilor produselor 

agricole ºi a veniturilor.

Sectorul de retail se confruntã, de asemenea, cu o 

provocare în privinþa competitivitãþii. Chiar dacã sectorul 

s-a transformat substanþial în ultimul deceniu ca urmare 

a fuziunilor, apariþia hard discounterilor ºi introducerea 

mãrcilor proprii cu preþuri scãzute, retailerii europeni au 

înregistrat, în ultimul deceniu, o ratã a creºterii 

productivitãþii mai scãzutã decât, de exemplu, omologii 

lor americani. Printre factorii care au contribuit la acest 

decalaj, se numãrã dinamica diferitã a pieþelor, investiþiile 

în domeniul TIC ºi aplicarea unor noi procese de afaceri.

Funcþionarea eficientã a lanþului de distribuþie 

alimentar este deosebit de importantã în mijlocul crizei 

economice ºi financiare actuale. Pe termen lung, o mai 

bunã funcþionare a lanþului de distribuþie alimentar este 

esenþialã pentru consumatori ºi pentru a asigura o 

distribuþie durabilã a valorii adãugate de-a lungul 

lanþului, contribuind astfel la creºterea competitivitãþii 

globale.
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În scopul de a dobândi o mai bunã înþelegere a 

dinamicii pieþei ºi provocãrilor de ordin competitiv din 

industria agro-alimentarã, în 2008, Direcþia Generalã 

pentru Întreprinderi ºi Industrie a Comisiei Europene a 

instituit un Grup de Lucru la nivel înalt (HLG) privind 

competitivitatea industriei agroalimentare. În urma unei 

abordãri globale, HLG a identificat principalele probleme 

care stau la baza decalajului de competitivitate a 

sectorului ºi a propus un set de recomandãri concrete 

adresate actorilor politici ºi economici. În paralel cu 

insistenþele ca UE sã menþinã un nivel ridicat al siguran-

þei alimentare ºi al standardelor de calitate, grupul a 

identificat necesitatea unui cadru de inovare îmbunã-

tãþit ºi ºi-a îndreptat acþiunile în favoarea IMM-urilor din 

acest sector ºi performanþei industriei agroalimentare 

europene pe pieþele internaþionale.  Grupul a încurajat în 

special implementarea mai activã a TIC ºi a unei logistici 

mai eficiente ºi mai durabile în cadrul lanþului de 

distribuþie agro-alimentar. În plus, HLG a recunoscut lipsa 

de transparenþã în mecanismele de formare a preþurilor 

ºi dezechilibrele dintre actori, ca deficienþe majore ce 

trebuie remediate.

În 2009, Comisia a prezentat o comunicare intitulatã 

"O mai bunã funcþionare a lanþului de distribuþie 

alimentar în Europa", cu zece iniþiative de politici având 

scopul de a corecta problemele identificate în timpul 

analizei pieþei unice în sectorul alimentar ºi s-a angajat 

sã prezinte un raport privind punerea lor în aplicare, pe 

baza unei discuþii cu pãrþile interesate.

Ca urmare, 

Forumul va asista Comisia Europeanã în 

dezvoltarea politicii industriale în sectorul agro-

alimentar. În acest scop, Forumul trebuie sã urmeze 

recomandãrile HLG privind competitivitatea industriei 

Comisia Europeanã a înfiinþat un Forum 

pentru o mai buna funcþionare a lanþului de distribuþie 

alimentar. 

Comisia Europeanã a înfiinþat un Forum 

pentru o mai buna funcþionare a lanþului de distribuþie 

alimentar. 

agro-alimentare, precum ºi implementarea iniþiativelor 

propuse de Comisia Europeanã. 

 care 

reprezintã interesele cetãþenilor", ºi este condus de Vice - 

Preºedintele Tajani, împreunã cu comisarii care se ocupã 

de piaþa internã ºi servicii, de sãnãtatea ºi protecþia 

consumatorilor ºi de agriculturã ºi dezvoltare ruralã.

Raportul HLG privind competitivitatea industriei 

agro-alimentare europene subliniazã rolul TIC ºi a noilor 

tehnologii. Introducerea TIC în lanþul de distribuþie a 

început deja sã contribuie la creºterea productivitãþii ºi 

competitivitãþii, precum ºi la o mai bunã trasabilitate. TIC 

contribuie, de asemenea, la raþionalizarea proceselor de 

afaceri ºi la gestionarea mai eficientã a lanþului de 

distribuþie. În general, tehnologia promite în continuare 

o agriculturã de precizie care sã abordeze aspectele de 

mediu ºi de agro-logisticã. RFID (Radio Frequency 

Identification), de exemplu, poate spori eficienþa 

sistemelor de trasabilitate, poate ajuta la combaterea 

contrafacerii, ºi poate facilita gestionarea retururilor ºi 

garanþiilor. TIC contribuie, de asemenea, la o mai bunã 

gestionare a riscurilor în agriculturã.

Aceste inovaþii tehnologice influenþeazã deja pozitiv 

competitivitatea sectorului agro-alimentar, rãspunzând 

adecvat solicitãrilor venite din partea autoritãþilor 

publice, comunitãþii de afaceri ºi de consumatori. O astfel 

de transformare oferã multe posibilitãþi cum ar fi, de 

exemplu, confruntarea cu probleme de mediu; intro-

ducerea pe o piaþã europeanã a unor produse noi, care 

rãspund noilor nevoi ale consumatorilor; reglementarea 

deficitului pe pieþele forþei de muncã; producerea de 

alimente din abundenþã, la preþuri accesibile; reducerea 

transportului ºi simplificarea procedurilor administrative.

Necesitatea permanentã de inovare este una dintre 

cele mai importante provocãri cu care se confruntã 

sectorul alimentar. Inovarea ºi noile tehnologii de 

informaþii ºi comunicaþie au devenit factori determinanþi 

pentru competitivitatea sectorului agro-alimentar ºi 

pentru consolidarea schimburilor cu alte sectoare legate 

de acesta. Inovarea necesitã o colaborare mai bunã, nu 

Forumul este compus în 

principal din reprezentanþi ai statelor membre, din 

companii europene care se ocupã cu producþia, 

prelucrarea sau distribuþia de alimente, din asociaþii 

profesionale ºi din organizaþii non-guvernamentale

TIC din perspectiva efectelor

urmãrite 

Forumul este compus în 

principal din reprezentanþi ai statelor membre, din 

companii europene care se ocupã cu producþia, 

prelucrarea sau distribuþia de alimente, din asociaþii 

profesionale ºi din organizaþii non-guvernamentale

TIC din perspectiva efectelor

urmãrite 

numai între sectorul public ºi cel privat, ci ºi, între 

diferitele sectoare de afaceri, incluzând pe cel al 

transportului, ambalajelor, vânzãrilor cu amãnuntul. În 

acest sens, o utilizare sporitã a TIC, precum ºi apariþia 

unor servicii B2B (Business-to-Bbusiness) inovatoare 

poate contribui la realizarea acestui obiectiv. Cu toate 

acestea, TIC nu este pe deplin exploatat, în special de 

cãtre IMM-uri. Provocarea este de a facilita, de a permite 

ºi de a promova un mediu TIC uniform accesibil, care sã 

stea la baza lanþului de distribuþie alimentar în Europa.

În acest context, cererea de oferte privind "Stimularea 

inovãrii pe lanþul de distribuþie agro-alimentar prin 

utilizarea inteligentã a TIC" este un pas important pe 

drumul promovãrii TIC pe lanþul de distribuþie alimentar, 

cu scopul de a implica, mai ales, companiile mici ºi 

mijlocii. Aceastã acþiune va oferi posibilitatea de a 

identifica ºi elimina barierele tehnice ºi organizatorice 

existente, în scopul de a spori eficienþa lanþului de 

distribuþie agro-alimentar ºi de a demonstra beneficiile 

reale aduse în special IMM-urilor. 

Concluziile acestei acþiuni vor contribui la a 

conturarea unei viziuni UE asupra modului în care 

puterea transformatoare a TIC va influenþa competi-

tivitatea lanþului de aprovizionare agro-alimentar, la 

identificarea oportunitãþilor în ceea ce priveºte valoarea 

adãugatã de UE la eforturile naþionale ºi sectoriale, 

precum ºi la consolidarea relaþiilor de afaceri între IMM-

uri ºi jucãtorii mai mari din afara graniþelor. Aceasta va fi 

o contribuþie majorã la implementarea deplinã a pieþei 

digitale unice. 

În acest context, ºi în vederea atingerii obiectivelor 

sale, 

Analiza de piaþã va:

oferi o imagine de ansamblu a situaþiei actuale ºi 

a ratei de adopþie a soluþiilor TIC care stau la baza 

tranzacþiilor B2B pe lanþul de distribuþie cu 

alimente, inclusiv proporþia operatorilor de pe 

piaþã care au ratat oportunitãþile oferite de TIC, 

precum ºi o analizã corectã a provocãrilor ºi prin-

Sarcinile care urmeazã sã fie

efectuate

PROIECTUL:

Ø Va Furniza o ANALIZÃ APROFUNDATÃ A PIEÞEI în 

ceea ce priveºte utilizarea actualã a soluþiilor TIC ºi 

eBusiness care stau la baza gestionãrii lanþului de 

distribuþie agro-alimentar. 

n

Sarcinile care urmeazã sã fie

efectuate

PROIECTUL:

Va Furniza o ANALIZÃ APROFUNDATÃ A PIEÞEI în 

ceea ce priveºte utilizarea actualã a soluþiilor TIC ºi 

eBusiness care stau la baza gestionãrii lanþului de 

distribuþie agro-alimentar. 

Ø

cipalele obstacole (tehnice, juridice, organizaþio-

nale etc) cu care s-au confruntat;

face bilanþul  a)unei lucrãri de standardizare 

existente în domeniul TIC referitoare la lanþurile de 

distribuþie alimentare, la nivel european ºi 

internaþional, ºi b) celor mai importante soluþii TIC-

B2B utilizate în prezent de cãtre operatorii din 

lanþul de distribuþie alimentar, inclusiv sistemele 

vechi, solutii brevetate, soluþii de management al 

întreprinderilor comerciale, cum ar fi Supply Chain 

Management (SCM), Enterprise Resource Planning 

(ERP), ºi alte soluþii relevante TIC ºi servicii (de 

exemplu, Software as a Service (SaaS) ºi / sau ser-

vicii de cloud computing, etc);

identifica problemele de interoperabilitate între 

soluþiile ºi sistemele TIC existente, (inclusiv 

procesele de afaceri, fluxurile de informaþii, 

standardele de schimb de date, arhivele de date, 

etc), precum ºi alte provocãri tehnice ºi organi-

zatorice restante care urmeazã sã fie rezolvate ºi 

lacunele care urmeazã sã fie remediate în viitor 

prin soluþii TIC ºi prin activitatea de standardizare;

dezvolta scenarii de afaceri pentru sectorul 

alimentar în situaþia în care vor exista sisteme TIC 

interoperabile, tehnologii ºi infrastructuri (fie cã 

este vorba despre sistemele tradiþionale de TIC, 

aplicaþii mobile, web-based, SaaS, sau serviciilor de 

cloud computing, etc); în special, va explora în 

continuare dezvoltarea de noi canale comerciale 

(de exemplu Web 2.0, Enterprise 2.0, etc), precum 

ºi impactul acestora asupra comercializãrii produ-

selor alimentare ºi serviciilor, precum ºi dezvol-

tarea unor sisteme de gestionare a informaþiilor ºi 

promovarea business intelligence;

n

n

n
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n

n

Ø Va ELABORA CADRUL unui lanþ digital de distri-

buþie a alimentelor.

dezvolta scenarii de afaceri pentru sectorul 

alimentar luând în consideraþie modul în care 

tehnologiile emergente TIC vor întãri tranzacþiile 

comerciale, vor contribui la dezvoltarea de noi 

canale comerciale (de exemplu, prin intermediul 

social media, Web 2.0, Enterprise 2.0 , YouTube, 

Facebook, Google, etc) ºi de sisteme de gestionare 

a informaþiilor comerciale în acest sector. În 

centrul atenþiei va fi modul în care afacerea va fi 

realizatã într-un mediu TIC interoperabil, unde 

soluþiile ºi sistemele tradiþionale TIC, aplicaþiile 

mobile, soluþiile web-based, SaaS, serviciile de 

cloud computing, mass-media sociale, etc vor 

conlucra;

evalua impactul TIC asupra structurii ºi dinamicii 

pieþei din acest sector, în special formarea 

lanþurilor globale de distribuþie alimentare ºi 

potenþialele repercusiuni pentru întreprinderile 

din acest sector.

 

Acest cadru va stabili principiile ºi normele de 

interoperabilitate între procesele de afaceri ºi modelele 

de schimb de date, în scopul de a permite transmiterea 

dematerializatã a informaþiilor care stau la baza tran-

zacþiilor B2B pe lanþul de distribuþie alimentar. Acesta va 

cuprinde exemple de scenarii ale tranzacþiilor 

comerciale, modele de date ºi diferite tehnologii de 

comunicaþie ºi va demonstra modul în care se poate 

realiza interoperabilitatea între diferitele soluþii, sisteme 

ºi infrastructuri TIC, (fie cã este vorba despre sistemele 

tradiþionale de TIC, solutii mobile, web-based, SaaS, sau 

serviciilor de cloud computing, etc), la nivel trans-

frontalier.

Ø Va ELABORA CADRUL unui lanþ digital de distri-

buþie a alimentelor.

Datoritã complexitãþii ºi diversitãþii mari a lanþului de 

distribuþie alimentar, cadrul se va concentra asupra unor 

lanþuri de aprovizionare specifice, cum ar fi de exemplu:

Cereale;

Fructe ºi legume proaspete;

Produse lactate.

Acest cadru va acoperi întregul spectru de procese de 

afaceri ºi fluxurile de informaþii de-a lungul acestor 

lanþuri de distribuþie, luând în calcul toate tranzacþiile 

posibile între partenerii de afaceri. Cadrul va permite 

întreprinderilor sã facã schimb de date ºi sã partajeze 

procese cu alte companii, prin flux continuu ºi infor-

matizat de date. 

Cadrul poate fi utilizat de cãtre furnizorii de servicii 

TIC concurenþi pentru

a) a-ºi adapta sistemele in-house, pentru a efectua 

schimb de date în conformitate cu cadrul, ºi 

b) implementa ºi oferi pe piaþa comercialã servicii 

TIC cu un raport cost-eficienþã bun ºi inter-

operabile, în special pentru furnizorii IMM-uri din 

sectorul alimentar.

Prin dezvoltarea cadrului se va realiza:

Integrarea furnizorilor mici ºi mijlocii de produse 

ºi servicii eficiente agro-alimentare în lanþurile de 

distribuþie alimentare la un preþ accesibil;

Catalizarea creãrii unor lanþuri de distribuþie 

dinamice, cu oferte specializate, în special la IMM-

uri, pentru a rãspunde nevoilor pieþei;

Îmbunãtãþirea eficienþei ºi competitivitãþii 

întregului sector, prin asigurarea transparenþei, 

deschiderii, vizibilitãþii ºi capacitãþii de colaborare 

a tuturor întreprinderilor.

Cadrul pentru un lanþ digital de distribuþie a 

alimentelor se va baza pe activitatea de standardizare 

existentã (standardele publice europene sau internaþio-

nale, omologãrile tehnice europene sau internaþionale, 

specificaþiile tehnice comune), precum ºi pe noile 

specificaþii tehnice ºi procese, care urmeazã sã fie 

propuse ºi dezvoltate în cadrul proiectului actual, în 

cazul în care existã lacune.

n

n

n

El va fi constituit dintr-un set de prin-

cipii, norme ºi specificaþii de interoperabilitate între 

diferitele procese ºi sisteme de schimb de date utilizate 

de cãtre întreprinderile, clienþii ºi furnizorii de produse 

alimentare ºi servicii. 

n

n

n

Consultarea ºi implicarea Organizaþiilor Europene de 

Standardizare (OES) pentru consorþiile tehnice, într-un 

stadiu adecvat în cadrul proiectului, este esenþialã în 

scopul de: 

El va fi constituit dintr-un set de prin-

cipii, norme ºi specificaþii de interoperabilitate între 

diferitele procese ºi sisteme de schimb de date utilizate 

de cãtre întreprinderile, clienþii ºi furnizorii de produse 

alimentare ºi servicii. 

Consultarea ºi implicarea Organizaþiilor Europene de 

Standardizare (OES) pentru consorþiile tehnice, într-un 

stadiu adecvat în cadrul proiectului, este esenþialã în 

scopul de: 

n

n

n

n

DiSCwise, e-Freight, ºi 

e-Customs.

a examina standardele ºi specificaþiile tehnice 

existente ºi de a identifica eventualele necesitãþi 

de standardizare;

a explora modul optim de asigurare a unei proce-

duri deschise, publice ºi transparente ºi a unui 

consens larg în rândul actorilor din sector;

a participa la crearea unui model pentru evoluþia 

ºi întreþinerea cadrului, dupã terminarea pro-

iectului 

a dimensiona implicarea pentru diseminarea 

eficientã ºi amplã a rezultatelor între actori.

Lucrãrile ar trebui sã ia în considerare ºi sã valorifice 

rezultatele obþinute, de exemplu, în ceea ce priveºte 

agro-logistica, o serie de acþiuni politice ºi proiecte 

demonstrative în sectorul transporturilor ºi logisticii care 

sunt deja în desfãºurare: 

La nivel naþional ºi regional pot exista mai multe 

exemple de iniþiative de politici ºi acþiuni relevante 

pentru lanþul de distribuþie alimentar, ºi ar trebui sã fie 

identificate ca parte din aceastã sarcinã. Posibilitãþile ºi 

potenþialul de valorificare în continuare a soluþiilor 

dezvoltate deja la nivel pan-european ar trebui sã fie în 

mod adecvat analizate ºi evaluate.

Deºi întreprinderile mici mijlocii rãmân în centrul de 

interes al acestei acþiuni, cadrul pentru reþelele valorice 

digitale va facilita ºi îmbunãtãþi deopotrivã tranzacþiile 

comerciale ale marilor întreprinderi, deoarece va permite 

mai multor jucãtori mici sã se integreze la nivel mondial 

în lanþurile valorice digitale ale acestora, stimulând astfel 

competitivitatea întregului sector. 

Prin urmare, procedura de dezvoltare a cadrului ar 

trebui sã rãmânã deschisã, transparentã ºi sã caute un 

consens larg în rândul tuturor pãrþilor participante (IMM-

uri ºi întreprinderile mari deopotrivã), sã asigure 

acceptarea acestuia de cãtre actorii de pe piaþã ºi sã 

promoveze rolul sãu pe piaþa realã, chiar ºi dupã înche-

ierea acþiunii.

Implicarea activã ºi angajarea unui numãr semni-

ficativ de parteneri, inclusiv reprezentanþi ai sectorului 

agricol, procesatori în industria alimentarã ºi distribuþie, 

organizaþiile de ramurã sectorialã, autoritãþi publice, 

experþi, organisme de standardizare în dezvoltarea ºi 

validarea acestui cadru, este un factor cheie de succes ºi 

ar asigura punerea sa în practicã chiar ºi dupã sfârºitul 

acþiunii pilot.

DiSCwise, e-Freight, ºi 

e-Customs.

Ø A demonstra fezabilitatea ºi valida cadrul pentru 

un lanþ digital de distribuþie a produselor alimentare prin 

constituirea, monitorizarea ºi evaluarea unor PROIECTE 

PILOT la nivel sectorial ºi transfrontalier. 

Obiectivul acestor proiecte pilot este de a valida 

interoperabilitatea proceselor comerciale ºi a fluxurilor 

de informaþii care stau la baza tranzacþiilor B2B; acestea 

ar trebui sã implice cât mai multe firme, în special IMM-

uri ºi noi jucãtori pe piaþã. Proiectele pilot trebuie sã 

demonstreze modul în care diferite sisteme ºi 

infrastructuri pot interfera, în scopul de a valorifica pe 

deplin potenþialul de inovare al TIC.

Proiectele pilot vor fi riguros concepute, pentru a 

include o gamã largã de scenarii de afaceri ºi tranzacþii 

comerciale reprezentative, cât mai multe întreprinderi cu 

putinþã, ºi sã asigure acoperire la nivel pan-european. 

Participarea la proiectele pilot a IMM-urilor, în special cele 

care nu au, sau au capacitãþi limitate în domeniul TIC, 

precum ºi a întreprinderilor de referinþã din sector, este 

de o importanþã cheie, pentru a demonstra pertinenþa 

acestei acþiuni pentru IMM-uri, precum ºi valoarea 

adãugatã ce poate reieºi din cooperarea susþinutã între 

partenerii de afaceri. În acest sens, se impune ca sarcinã 

identificarea ºi atragerea actorilor cheie de pe piaþã, care 

vor acþiona în calitate de ambasadori ai cadrului, pentru a 

ajuta la promovarea implementãrii largi în piaþã. De 

exemplu, companiile de referinþã în acest sector, 

operatorii B2B, furnizorii de SCM, ERP si alte sisteme de 

largã utilitate în domeniul TIC ar trebui sã fie abordaþi în 

sensul de a explora o posibilã integrare a interfeþelor în 

cadrul pentru lanþul digital de distribuþie a alimentelor, 

acolo unde este posibil. În timpul implementãrii 

proiectelor pilot, vor trebui dezvoltate componente 

software corespunzãtoare, vor trebui aplicate interfeþe/ 

conectori între soluþiile ºi sistemele TIC existente în 

limitele cadrului. 

Ø A demonstra fezabilitatea ºi valida cadrul pentru 

un lanþ digital de distribuþie a produselor alimentare prin 

constituirea, monitorizarea ºi evaluarea unor PROIECTE 

PILOT la nivel sectorial ºi transfrontalier. 
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Pentru acele IMM-uri care nu au capacitãþi în 

domeniul TIC, acþiunea va oferi aplicaþii bazate pe web 

adecvate, accesibile prin folosirea unui browser web, fie 

pe un computer fie pe orice alt dispozitiv portabil care ar 

putea avea acces la Internet, pentru a permite 

conectarea cu partenerii de afaceri.

În acest sens se va urmãri capabilitatea TIC de a revo-

luþiona ºi elibera potenþialul de inovare al întreprinderii,

n

n

Tot în aceastã etapã ar trebui sã fie concepute ºi puse 

în practicã un sistem de monitorizare atentã ºi un 

mecanism de evaluare, inclusiv o listã cuprinzãtoare de 

mãsurãtori ºi indicatori cheie de performanþã, în scopul 

de a permite determinarea clarã, atât a beneficiilor 

tangibile de afaceri cât ºi a posibilelor îmbunãtãþiri. 

 

de exemplu:

sã permitã proliferarea rapidã a practicilor 

inovatoare de afaceri între diferiþi parteneri de-a 

lungul lanþurilor de aprovizionare;

sã permitã feedback-ul direct de pe piaþã ºi prin 

utilizarea mai inteligentã a acestui feedback sã se  

anticipeze schimbarea tendinþelor pieþei ºi sã se 

ajusteze oferta de servicii pe piaþã - de exemplu, 

prin partajarea capacitãþilor de servicii între 

întreprinderile din reþea).

Mecanismul de monitorizare ºi evaluare va contribui 

la asigurarea studiilor de caz concrete, desprinse din 

experienþele companiilor participante la proiectele pilot. 

Aceste studii de caz ar trebui sã descrie în mod clar 

scenariile de afaceri dinaintea pilotului demarat, timpul 

necesar ºi costurile de a se conforma cadrului ºi stadiului 

urmãtor al pilotului, indicând beneficiile pe termen scurt 

ºi mediu-lung.

Provocãrile, observaþiile ºi comentariile fãcute în 

timpul proiectelor pilot vor fi introduse în procesul de 

revizuire ºi simplificare a cadrului de interoperabilitate.

Pentru acele IMM-uri care nu au capacitãþi în 

domeniul TIC, acþiunea va oferi aplicaþii bazate pe web 

adecvate, accesibile prin folosirea unui browser web, fie 

pe un computer fie pe orice alt dispozitiv portabil care ar 

putea avea acces la Internet, pentru a permite 

conectarea cu partenerii de afaceri.

În acest sens se va urmãri capabilitatea TIC de a revo-

luþiona ºi elibera potenþialul de inovare al întreprinderii,

Ø A stabili un model pentru întreþinerea cadrului 

de interoperabilitate dupã încheierea acestei acþiuni 

ºi a propune unele politici pentru adoptarea largã pe 

piaþã. 

n

n

n

n

Odatã ce cadrul pentru lanþul digital de distribuþie a 

alimentelor va fi validat prin proiectele pilot, acesta va 

deveni o referinþã ºi punct de plecare pentru evoluþia 

viitoare ºi va fi necesarã întreþinerea sa în acord cu 

evoluþia pieþei ºi tehnologiei, chiar ºi dupã încheierea 

acþiunii.

Aceastã sarcinã ar trebui sã dezvolte, sã evalueze ºi sã 

propunã Comisiei Europene scenarii adecvate de 

administrare a cadrului, de exemplu, prin intermediul 

organizaþiilor europene de standardizare ºi/sau a 

consorþiilor ºi forumurilor tehnice. Aceste scenarii de 

administrare a cadrului vor fi discutate în continuare cu 

reprezentanþii pãrþilor interesate relevante din industria 

alimentarã, industria TIC, comunitatea academicã, 

departamentele Comisiei Europene, ºi organizaþiile de 

standardizare.

Bazat pe evoluþia proiectelor pilot, pe provocãrile 

întâlnite ºi pe reacþia imediatã a actorilor de pe piaþã, 

se vor face recomandãri adecvate de politici adresate 

Comisiei Europene ºi industriei pe urmãtoarele 

subiecte:

Cum sã se stabileascã parteneriate de tip public-

privat pentru a se trece de la demonstraþiile pilot 

la  adoptarea în masã pe piaþa europeanã?

Care sunt instrumentele de implementare a 

politicilor disponibile în prezent ºi modul în care 

acestea ar putea fi utilizate în mod optim?

Care este modul de monitorizare a desfãºurãrii 

acþiunii la nivel local ºi naþional, ºi cum sã se 

mãsoare cu rigurozitate beneficiile obþinute în 

urma aplicãrii cadrului?

Care este modul în care activitãþile de populariza-

re ºi de instruire s-ar potrivi cu structura ºi dina-

mica  industriei?

Aceste recomandãri de politici vor fi discutate de 

cãtre serviciile competente ale Comisiei Europene, ale 

statelor membre ºi ale pãrþilor interesate din industrie, 

cu scopul de a echilibra în continuare rezultatele, prin 

acþiuni de urmãrire/inspecþie, ca parte a obiectivelor 

politice specifice industriei.

GS1 Romania ºi-a anunþat intenþia de a participa 

în echipa GS1 in Europe în cazul în care GS1 Global va 

câºtiga licitaþia.

Ø A stabili un model pentru întreþinerea cadrului 

de interoperabilitate dupã încheierea acestei acþiuni 

ºi a propune unele politici pentru adoptarea largã pe 

piaþã. 

GS1 Romania ºi-a anunþat intenþia de a participa 

în echipa GS1 in Europe în cazul în care GS1 Global va 

câºtiga licitaþia.

UNeDocs - Documente digitale pentru

comerþ

UNeDocs este un proiect cheie al UN/CEFACT de 

facilitare a comerþului internaþional cu douã obiective: 

de a sprijini interoperabilitatea schimburilor electronice 

transfrontaliere ºi de a furniza o cale de migrare de la 

hârtie la schimburi electronice de date.

În centrul UNeDocs este un model de date comun 

pentru comert, transport ºi vamã, "UNeDocs Workbase", 

model de date conform cu ISO / TS 15000-5. De aici 

derivã necesitatea unor structuri neutre de document 

UML, generarea de scheme UN/CEFACT, scheme XML, 

maparea UN/EDIFACT.

GEFEG.FX oferã un mediu unic extins de 

modelare pentru dezvoltarea de modele de 

date conforme cu  ISO / TS 15000, ºi ca 

rezultat un mediu unic pentru dezvoltarea 

modelui de date UNeDocs. Pentru a parti-

culariza, dezvolta ºi menþine implementãri 

individuale naþional UneDocs, regional sau 

sectorial specifice, GEFEG.FX  permite 

obþinerea schemelor ºi a documentaþiei 

pentru modelul de date. GEFEG.FX permite, 

de asemenea:

UNeDocs - Documente digitale pentru

comerþ

n

n

n

n

n

n

n

Generarea automatã a schemei; 

Importul din Excel în CCTS*; 

Utilizarea bibliotecii de componente de baza 

UN/CEFACT;

Managementul versiunilor cu Subversion® (SVN) 

în reþeaua localã sau pe internet: colaborarea 

controlatã de mai mulþi utilizatori;

Abordarea holisticã - combinarea standardelor 

UML / CCTS / EDI / XML;

Integrarea modelãrii datelor cu specificaþiile speci-

fice sintaxei utilizate;

Utilizarea de funcþii suport pentru dezvoltarea ºi 

întreþinerea personalizãrilor, cum ar fi editorul de 

Dezvoltãri ºi mentenanþã pentru 
implementãri EDI naþional, regional sau 
sectorial sub recomandãri UNeDocs

Dezvoltãri ºi mentenanþã pentru 
implementãri EDI naþional, regional sau 
sectorial sub recomandãri UNeDocs

_____________

* Specificaþii Tehnice pentru Componente 

de  Bazã  (Core  Components  Technica l  

Specifications).
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ghiduri, maparile ºi documentaþia cu 

hyper-linkuri automate;

Suport pentru punerea în aplicare a 

EDI clasic;

Maparea EDI cu XML-urile existente.

GEFEG.FX conþine un depozit actualizat 

permanent de standarde EDI clasice, precum 

ºi de standarde bazate pe XML. Printr-un 

instrument integrat de modelare de date 

(UML) se poate dezvolta documentul 

electronic de afaceri independent de 

standardul ce va fi utilizat în schimburile B2B, 

iar printr-un instrument de mapare se obþine 

specificarea relaþiei dintre formatele de date.

Specificaþiile pentru XML ºi formatul EDI ºi 

mapãrile logice care documenteazã relaþia dintre 

formatele de date pot fi uºor tratate printr-o gamã de 

instrumente de traducere ºi mapare. Generarea datelor 

de test ºi verificarea conformitãþii mesajelor EDI clasic ºi 

XML într-o etapã incipientã a proiectului previne apariþia 

de erori costisitoare.

Tehnologia bazatã pe componente cheie permite 

utilizatorului sã modeleze datele de afaceri din 

componente reutilizabile conform ISO/TS 15000-5 CCTS. 

Pe baza modelelor se pot genera scheme XML conform 

cu UN/CEFACT ATG2 NDR.

Disponibilitatea unei game de variante cu diferite 

orientãri permite alegerea aceleia care susþine cel mai 

bine cerinþele de utilizare. 

GEFEG.Validation.Portal este proiectat în principal 

pentru companii care trebuie sã conecteze un mare 

numãr de parteneri EDI într-o perioadã scurtã de timp. 

Intr-o aplicatie web foarte prietenoasa, partenerii 

n

n

Generarea automatã a schemei 

în vederea utilizãrii

componentelor de bazã

O solutie de testare interactivã, 

bazatã pe Internet 

Generarea automatã a schemei 

în vederea utilizãrii

componentelor de bazã

O solutie de testare interactivã, 

bazatã pe Internet 

testeazã mesajele pe care intenþioneazã sã le schimbe, 

conform specificaþiei destinatarului ºi primesc un raport 

complet de erori. Munca de testare a destinatarului este 

astfel redusã la minim, testarea desfãºurându-se în afara 

sistemului sãu de producþie B2B. 

Dupã integrarea GEFEG.Validation**. WebService sau 

GEFEG.Validation.Batch în fluxul de lucru al mediului 

propriu de testare sau producþie, testarea mesajelor se 

face automat. În cazul apariþiei de erori, este generat un 

raport complet ºi mesajele care conþin erori critice pot fi 

direcþionate cãtre procesare specialã. Rutina de testare 

poate genera ºi un mesaj X12 997. 

Context Inspired Component Architecture (CICA) este 

o abordare de extindere a mesageriei electronice ºi de 

depãsire a problemelor întâmpinate de întreprinderi 

Solutii de testare integrate în Infrastructura IT 

Editorul Profesional pentru proiectarea

mesajelor de afaceri (CICA***)

Solutii de testare integrate în Infrastructura IT 

Editorul Profesional pentru proiectarea

mesajelor de afaceri (CICA***)

care presupun stãpânirea unei mari varietãþi de 

standarde diferite ºi posibil incompatibile.  

Editorul profesional CICA este un instrument puternic 

specializat în proiectarea mesajelor. Pentru aceasta el 

combinã UML, XML ºi optiuni de validare eliminând 

necesitatea ca utilizatorul sã particularizeze ºi sã 

documenteze rezultatul ºi generând scheme prin diferite 

instrumente. Se evitã astfel erorile presupuse de copiere, 

reeditare, etc., cu rezultat în creºterea calitãþii datelor ºi 

economisirea de timp ºi resurse.  

Editorul profesional GEFEG CICA permite crearea, 

particularizarea, validarea ºi documentarea modelelor de 

date ºi editarea de ghiduri ºi scheme XML specifice 

companiei utilizatoare. Dacã sunt necesare standarde 

suplimentare ca OAGIS, RosettaNet, UBL, sau opþiuni ca 

analize de mapare, este disponibilã o cale 

clara de upgradare.

Proiecteazã o schema XSD particularizatã 

care conþine restricþii/specificaþii pentru un 

utilizator sau un grup de utilizatori precum ºi 

functii le  de editare pentru schemã 

(adãugare, redenumire, modificare, împa-

chetare, despachetare, copiere) ºi campurile 

pentru comentarii specifice contextului ºi 

realizeazã validarea instanþelor XML pentru 

conformitate cu o schema referinþã. De 

asemenea, produce documentaþii: rapoarte 

pe ecran sau în format tipãribil PDF sau RTF, 

documentaþie completã (format HTML cu 

link-uri), formate predefinite de documen-

taþie cu integrare simplã a logo-ului de 

Generatorul profesional CICAGeneratorul profesional CICA

companie, manuale complexe pentru 

publicare în format HTML, incluzând link-uri 

generate automat sau definite de utilizator.  

Pentru utilizatorii standardelor GS1 eCom,  

GEFEG.FX permite validarea mesajelor, 

generarea de documentaþii complete, 

proiectarea schemei proprii XML, publicarea  

schemelor bazate pe GS1 eCom si generarea 

propriei documentaþii, asigurarea unei 

facilitãþi internet pentru suport în intro-

ducerea de noi mesaje ºi la stabilirea de noi 

parteneri. 

Aplicaþia permite obþinerea de mesaje libere de erori 

pentru un interschimb de date mai rapid cu oricine, 

oricând. Timpul de punere pe piaþã, obligaþiile legale, 

cantitatea de date care trebuie sã fie prelucrate - existã 

multe motive care conduc la automatizarea prelucrãrii 

datelor suplimentare. Formatele de date au fost 

proiectate pentru a permite participanþilor pe piaþã sã 

vorbeascã aceeaºi limbã. Formatele standard de date 

sunt o condiþie prealabilã pentru calitate, dar acestea nu 

protejaza împotriva erorilor. Trebuie cunoscute si 

*      *     *

Testarea conformitãtii

mesajelor B2B fãrã implicarea

partenerilor de afaceri 

Testarea conformitãtii

mesajelor B2B fãrã implicarea

partenerilor de afaceri 

_____________

** GEFEG Validation lucreazã în douã moduri: web service sau batch. GEFEG.Validation. Batch poate fi apelat printr-o rutina OLE sau WSDL/SOAP 

pentru a fi integrat in solutia generala.

*** Context Inspired Component Architecture (CICA). In dezvoltare au fost implicati experti din diverse sectoare industriale care au contribuit cu 

propriile cunostinte despre procesele de afaceri. A rezultat o arhiva extinsa de componente de baza reutilizabile.  Editorul profesional CICA 

apartine liniei de produse cu design scalabil GEFEG.FX. Datele CICA sunt de asemenea disponibile ca add-on pentru GEFEG.FX Professional+ care 

contine librarii de scheme si optiuni pentru EDI, mapare si modelare UML. 



1313
Soluþii GS1Solu ii GS1þ

1212
Soluþii GS1Solu ii GS1þ

GS1 Info 09/2011GS1 Info GS1 Info 09/2011GS1 Info 

rezolvate erorile înainte de a utiliza formatele de date 

într-un mediu de producþie pentru a evita costurile care 

apar atunci cand se face corectarea erorilor în timpul 

producþiei. 

 

GEFEG.Validation.Portal este o modalitate eficientã 

de a oferi o facilitate de testare pentru partenerii care vor 

testa mesajele electronice în afara mediilor de producþie, 

peste Internet cu usurinta in manevrare, disponibilitate 

continuã, precum ºi costuri reduse.

Un scenariu tipic pentru utilizarea portalului de 

testare este dezvoltarea unui mesaj facturã între un 

producãtor ºi furnizorii sãi. În acest scenariu receptorul 

de mesaje ofera GEFEG.Validation.Portal expeditorilor sai 

(furnizorii). Viitorii expeditori testeaza mesajele conform 

specificatiilor receptorului prin intermediul portalului, 

înainte de a le trimite. În acest fel povara de testare este 

în mare parte eliminatã la receptor.

Partenerii EDI vor profita, de asemenea, de 

GEFEG.Validation.Portal. Rezultatele testelor sunt 

disponibile imediat. Testele pot fi repetate pânã când nu 

mai apar erori. Partenerii pot astfel trimite mesaje 

corecte în mai puþin timp. 

Se pot testa mesajele conform formatului standard al 

propriei industrii, al organizaþiei de dezvoltare de 

standarde, al propriei companii.

GEFEG.FX este utilizat de 3M, Airbus, BMW, Deutsche 

Bundesbank, Deutsche Telekom, DHL, EDIFICE, GS1, IATA, 

IBM, Itellium, Infineon, NOKIA, NXP, Osram, Philips, Robert 

Bosch, SAP, Schenker, SEEBURGER, Siemens, STUZZA, 

Svenska Handelsbanken, Telekom Austria, Texas Instru-

ments, Toshiba, T-Systems, UN/CEFACT, Vodafone, WWL, 

World Customs Organization … si alþi 1000 utilizatori 

din întreaga lume.

Serviciul de mãsurare a capabilitãþii EDI constituie 

sarcina de proiect a CS EAN. S-a realizat faza de 

analizã ºi documentare urmând ca serviciul online sã 

fie publicat pânã la finele anului 2012. 

Serviciul de mãsurare a capabilitãþii EDI constituie 

sarcina de proiect a CS EAN. S-a realizat faza de 

analizã ºi documentare urmând ca serviciul online sã 

fie publicat pânã la finele anului 2012. 

În conjunctura actualã, dominatã de pieþele globale, 

când graniþele dintre sectoare economice, þãri ºi 

continente a fost depãºitã, este tot mai greu de depistat 

neregulile privind calitatea ºi securitatea produselor 

aflate pe piaþã. Cum procesele comerciale au devenit 

extrem de complicate, ºi lanþurile de distribuþie au 

devenit foarte complexe, cu un numãr mare de actori, în 

condiþiile unor cerinþe tot mai exigente din partea 

consumatorilor, a unor impuneri legislative tot mai 

restrictive vizând siguranþa acestora ºi a unor cerinþe 

comerciale tot mai diversificate ºi a unor tehnologii în 

permanentã evoluþie. Dacã ne gândim numai la 

contrafaceri, la BSE (Encefalopatia spongiformã bovinã) 

în Anglia, la comercializarea medicamentelor fãrã 

substanþã activã în Brazilia, la distribuþia de Coca-cola cu 

dioxid de carbon de calitate necorespunzãtoare în 

Belgia, Franþa ºi Olanda, la jucãriile cu componente mici 

ce prezintã riscul de a fi înghiþite în China, la ecoli în 

Germania ºi multe alte exemple care au generat 

retrageri masive ºi au afectat imaginea producãtorilor, 

trasabilitatea produselor este  un element cheie în 

identificarea ºi rechemarea produselor. Având în vedere 

numai ºi aceastã succintã motivare, companiile care 

probeazã folosirea unor sisteme de trasare eficiente sunt 

considerate de încredere. 

Programul GTC*, un context unitar 
pentru trasabilitate la nivel global
Programul GTC*, un context unitar 
pentru trasabilitate la nivel global

_____________

* Global Traceability Conformance

Soluþia GS1 pentru trasabilitate

Existã o serie de provocãri cu care conceptul de 

trasabilitate a trebuit sã se confrunte. Þinând cont cã în 

majoritatea lanþurilor de distribuþie produsele sunt 

urmãrite ºi trasate dupã anumiþi parametrii (lot de 

producþie, numãr serial), provocarea constã în a 

determina o cale care sã garanteze acurateþea ºi viteza 

sistemului de trasabilitate menþinând totodatã sub 

control costurile aferente. Pe de altã parte, din punct de 

vedere al informaþiilor, ºi disponibilitatea lor este o altã 

problemã care se ridicã, implementarea unui sistem de 

trasabilitate pe lanþul de distribuþie presupune ca toate 

pãrþile implicate sã asocieze în mod sistematic fluxul de 

materiale, produse intermediare ºi produse finite cu 

fluxul de informaþii legate de acestea. O altã provocare o 

reprezintã diferitele formate de date folosite de cãtre 

partenerii de pe lanþul de distribuþie. 

Standardele GS1 sunt o soluþie adecvatã la stãpânirea 

acestor probleme prin crearea unei imagini unitare a 

lanþului de distribuþie, obiectiv atins prin dezvoltarea 

unui limbaj al afacerilor global. Universalitatea acceptãrii 

sale, plaseazã sistemul GS1 astfel încât sã rãspundã în cel 

mai adecvat mod proiectãrii sistemelor de trasabilitate 

completã pentru întreg lanþul de distribuþie ºi cerinþelor 

Soluþia GS1 pentru trasabilitate

Rezultatele dvs. în sapte pasi:

1. Încãrcarea mesajului

2. Selectarea standardului

3. Verificarea mesajului

4. Vizualizarea rezultatelor

    verificãrii si salvarea acestora

5. Vizualizarea documentatiei

6. Vizualizarea mesajului de test

7. Salvarea mesajului de test

Rezultatele dvs. în sapte pasi:
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  

_____________

* Global Traceability  Standard
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  

_____________
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de implementare. Soluþia GS1 pentru trasabilitate 

reprezintã un instrument ajutãtor în activitatea de 

urmãrire înainte (în aval) sau de trasare înapoi (în 

amonte) din orice punct al lanþului de distribuþie, 

indiferent de numãrul de parteneri sau procese 

implicate. Funcþionarea sa este asiguratã de faptul cã 

acoperã elementele fundamentale în realizarea 

trasabilitãþii (identificare, capturã automatã ºi 

managementul datelor, managementul interopera-

bilitãþii ºi comunicaþia), axându-se pe interfeþele fluxului 

fizic al materialelor ºi produselor ºi stabilind o relaþie 

globalã între parteneri independenþi. Flexibilitatea 

faciliteazã adaptarea la circumstanþe diferite în funcþie 

de sectorul în care se aplicã soluþia, fiind posibilã 

generarea unor aplicaþii ajustate. 

De reþinut este cã 

nu este un standard pentru trasabilitate internã 

deºi indicã datele de intrare ºi de ieºire care 

trebuie conectate printr-un sistem de trasabilitate 

intern. 

nu reprezintã o lege sau o reglementare deºi este 

astfel proiectatã încât sã asigure conformitatea cu 

legile ºi reglementãrile existente precum ºi cele 

previzionate. 

nu înlocuieºte un furnizor de soluþii sau servicii 

deºi identificã tipurile de informaþii ºi principalele 

specificaþii pe care un furnizor de servicii trebuie 

sã le ia în considerare la proiectarea unui sistem 

de trasabilitate. 

nu înlocuieºte programele de siguranþã sau 

calitate deºi le completeazã în momentul apariþiei 

unei probleme. 

 Independent de tehnologii, în sensul cã permite 

utilizatorilor sã desfãºoare apli-

caþii la alegere, construite pe 

întregul sistem de standarde GS1, 

Standardul Global de Trasabilitate 

descrie procesul de trasabilitate, 

definind cerinþele minime, dar 

detaliind în acelaºi timp stan-

dardele GS1 corespunzãtoare 

managementului informaþiilor. 

Mai concret, în acord cu GS1 GTS*, 

existã urmãtoarele cerinþe mini-

me pentru un sistem de trasabi-

litate:

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

n

Soluþia GS1 de trasabilitate: 

n

n

n

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

toate articolele trasabile trebuie identificate cu un 

identificator adecvat ierarhiei sale, menþinut pe 

produs pânã la utilizare; 

locaþiile fizice trebuie identificate pe lanþul de 

distribuþie; 

datele despre produse ºi fluxul fizic al acestora pot 

fi partajate între partenerii comerciali (prin GDSN, 

eCom, EPCIS); 

Programul GS1 GTC a fost lansat în contextul 

manifestãrii unei cerinþe crescute în ceea ce priveºte 

siguranþa alimentelor, pe toate pieþele. Programul GS1 

GTC constã dintr-un set de documente ºi proceduri care 

alcãtuiesc un model de implementare a Standardului 

Global de Trasabilitate GS1. Prin GS1 GTC se ajunge în 

final, prin evaluãri independente, la recunoaºterea de 

cãtre GS1 a acelor organizaþii care se conformeazã în 

mod satisfãcãtor cerinþelor GTS. Importanþa programului 

iniþiat de GS1 global derivã din faptul cã GS1 GTS 

depãºeºte cerinþele unilaterale ale unui singur standard 

sau reglementare ºi înglobeazã secþiunile privind 

trasabilitatea a unei largi plaje de standarde de calitate, 

regulamente internaþionale ºi naþionale, pe lângã o 

multitudine de cerinþe formulate de utilizatori în cadrul 

bunelor practici comerciale: ISO 22005/2007, BRC, IFS, 

GlobalGap,  HACCP, SQF, Regulament CE 178-2002, Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and 

Response Act 2002, etc. aºa cum se poate vedea ºi în 

figura de mai jos. 

Programul GS1 Global Traceability

Conformance (GTC)

Promovarea programul GS1 GTC în special în 

contextul siguranþei alimentare devine astfel un obiectiv 

relevant în domeniu, care se poate atinge cu sprijinul 

asociaþiilor profesionale ºi organismelor naþionale ºi 

internaþionale de  reglementare. 

Programul GS1 GTC este necesar deoarece, în timp ce 

standardele aratã ce trebuie fãcut în materie de 

trasabilitate, GTC indicã cum trebuie fãcut. Prin urmare, 

Programul GS1 GTC sprijinã implementarea trasabilitãþii 

pe întreg lanþul de distribuþie alimentar, pe baza GS1 

GTS, oferind companiilor posibilitatea sã se pregãteascã 

printr-o verificare preliminarã în vederea introducerii 

unui sistem de trasabilitate bazat pe standardele GS1 ºi 

sã îºi optimizeze lanþul de distribuþie prin implemen-

tarea unui sistem de trasabilitate corespunzãtor. Pentru a 

avea o evaluare a sistemelor aflate deja în funcþiune, 

companiile pot fi auditate în cadrul programului GTC, în 

conformitate cu cerinþele clienþilor, cu reglementãrile 

legislative, cu standardele globale ºi cu bunele practici 

comerciale. Companiile au astfel posibilitatea de a-ºi 

demonstra corecta implementare a standardului ºi de a 

se ghida pentru rezolvarea oricãror minusuri constatate. 

Pãrþile implicate în desfãºurarea Programului 

GTC sunt:

Auditor acreditat de GS1 pentru GTC - persoana 

care realizeazã evaluãrile GS1 GTC. 

Organizaþia de audit GTC - organizaþie care 

efectueazã evaluãri în cadrul GTC ºi trebuie sã 

îndeplineascã urmãtoarele condiþii: deþine un 

acord de lucru sub licenþa GS1 Global, are cel 

puþin un auditor acreditat GS1 

Organism de certificare - organizaþie care acordã 

certificãri. Deþine un acord de lucru sub licenþa 

GS1 Global. O organizaþie poate fi acreditatã ca 

organism de certificare de o terþã parte (Organism 

n

n

n

de acreditare) dacã verificã criteriile ISO 17021 

„Evaluarea conformitãþii - cerinþe pentru organis-

mele care asigurã audit ºi evaluare a sistemelor de 

management"  

Centrul de Soluþii EAN a început în luna septembrie 

procesul de acreditare GS1 a unui auditor. GS1 îºi doreºte 

ca pânã la finele anului 2013, CS EAN  sã devinã un 

Organism de Certificare, astfel încât companiile de pe 

piaþa româneascã sã se adreseze cu încredere pentru 

obþinerea consilierii la implementare sau în cazul unor 

evaluãri în vederea certificãrii sistemelor lor de 

trasabilitate, înþelese ca elemente inseparabile pentru 

trasabilitatea globalã a lanþului de distribuþie din care fac 

parte.  Deocamdatã, CS EAN îºi propune o activitate de 

instruire a unor auditori interni care, printr-o supra-

veghere continuã sã determine cu exactitate nivelul 

trasabilitãþii din propriile companii, capacitatea de a 

rãspunde principalelor reglementãri internaþionale în 

domeniul trasabilitãþii alimentare, standardelor de 

calitate ºi cerinþelor comerciale. 

Calea de urmat în cadrul programului GS1 GTC 

cuprinde 

poate constitui obiectul unui 

serviciu de consultanþã efectuat de organizaþia 

naþionalã GS1 prin care se urmãreºte sprijinirea 

companiei la implementarea sistemului de 

trasabilitate în conformitate cu GTS. 

se realizeazã prin auditarea 

companiei folosind Punctele de Control & Criteriile 

de Conformitate GS1 GTC (Lista de verificare GTC). 

Evaluarea poate fi utilizatã drept diagnostic în 

identificarea ºi eliminarea ulterioarã a neregulilor 

în ceea ce priveºte corectitudinea sistemului de  

trasabilitate. La finalul evaluãrii compania auditatã 

primeºte un Raport de Audit care reprezintã o 

informare asupra rezultatului auditului.

n Implementarea GTS: 

n Evaluarea GTC: 

Implementarea GTS: 

Evaluarea GTC:n  

_____________
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n Recunoaºterea acordatã unei companii care a 

probat conformitatea cu Lista de verificare GS1 

GTC dupã ce este evaluatã printr-un Raport de 

Conformitate furnizat de Organizaþia Auditoare,  

în care se însumeazã rezultatele în raport cu 

criteriile de conformitate (definite în Lista de 

verificare GTC). Programul GS1 GTC funcþioneazã 

prin intermediul evaluãrilor regulate ale 

trasabilitãþii folosind o schemã de audit bazatã pe 

ISO 90011. Evaluãrile trasabilitãþii sunt efectuate 

de auditori acreditaþi GS1 GTC, la sediul 

companiilor auditate, folosind Punctele de Control 

&Criteriile de Conformitate GS1 GTC (Lista de 

verificare GTC). Rezultatul evaluãrii este un raport 

complet care detaliazã nivelul de trasabilitate ºi 

identificã lacunele sistemului de trasabilitate pe 

care organizaþia trebuie sã le remedieze. Întreaga 

activitate dureazã pânã la trei sãptãmâni pentru o 

companie de mãrime medie. 

GS1 GTS ºi Lista de Verificare GS1 GTC sunt întreþinute 

de GS1 Global prin intermediul Grupului care se ocupã 

de Cerinþele de Afaceri în Trasabilitate (Traceability 

Business Requirement Group) în acord cu procesele 

obiºnuite în GSMP. 

Lista de Verificare GS1 GTC este principalul instru-

ment folosit pentru audit, care conþine toate punctele de 

control ºi criteriile de conformitate ale acestora pe care o 

organizaþie ar trebui sã le treacã pentru a finaliza cu 

succes un audit de trasabilitate. Acest document 

defineºte elementele esenþiale pentru dezvoltarea 

bunelor practici în domeniul producþiei ºi distribuþiei 

globale a articolelor comerciale în domeniul alimentar. 

La elaborarea sa au contribuit mai mult de 20 de experþi 

în trasabilitate din mai mult de 10 þãri, a fost analizatã de 

mai bine de 100 de persoane din întreaga lume 

provenind din GS1 ºi din industria alimentarã. Aceste 

n Recunoaºterea acordatã unei companii care a 

probat conformitatea cu Lista de verificare GS1 

GTC dupã ce este evaluatã printr-un Raport de 

Conformitate furnizat de Organizaþia Auditoare,  

puncte trebuie verificate în totalitate pentru a stabili 

gradul de conformitate cu GS1 GTS. Documentul conþine 

105 puncte de control, divizate în 12 secþiuni, care 

controleazã aspectele urmãtoare: 

- Cum sunt identificate ºi codificate 

articolele trasabile;

- Cum este recunoscutã ºi documen-

tatã trasabilitatea;

- Cum lucreazã trasabilitatea ºi cum 

sunt gestionate crizele;

- Ce informaþii sunt oferite ºi primite. 

Fiecare Punct de Control are un anumit nivel de 

importanþã privind verificarea conformitãþii sale la 

GS1 GTS: 

1. Mandatoriu necesar - 28 de Puncte de Control ºi 

vizeazã cele mai importante cerinþe de afaceri 

prezente în GS1 GTS. Nu pot fi indicate niciodatã 

ca fiind neaplicabile. 

2. Mandatoriu condiþional  -  30 de Puncte de Con-

trol ºi vizeazã cele mai importante cerinþe de 

afaceri prezente în GS1 GTS, dar care pot fi 

indicate de cãtre auditor ca fiind neaplicabile, în 

funcþia de situaþia realã specificã din companie. 

3. Opþional - 10 de Puncte de Control ºi vizeazã acele 

cerinþe de afaceri prezente în GS1 GTS care cad în 

responsabilitatea furnizorilor articolelor comer-

ciale primite de organizaþia auditatã.  

4. Recomandat - 37 de Puncte de Control ºi vizeazã 

cerinþele de trasabilitate adresate de alte 

standarde, bune practici în producþie ºi reglemen-

tãri internaþionale de trasabilitate.  

Lista de verificare GS1 GTC satisface GS1 GTS ºi 

verificã conformitatea de 100% a punctelor de control cu 

statut de mandatoriu necesar ºi a celor cu statut de 

mandatoriu condiþional ºi care sunt aplicabile. 

n Identificarea 

n Procedurile 

n Operaþiunile 

n Informaþiile 

n Identificarea 

n Procedurile 

n

n

Operaþiunile 

Informaþiile 

Acest scenariu ipotetic nu este departe de realitate. În 

actuala lume a conexiunilor, consumatorii folosesc tot 

mai intens internetul, tabletele electronice ºi telefoanele 

mobile inteligente pentru a afla date despre produse, 

suplimentar celor înscrise pe eticheta ambalajului. Ceea 

ce gãsesc, sau în multe cazuri nu gãsesc, ar trebui sã-i 

preocupe deopotrivã ºi pe producãtori ºi pe retaileri ºi pe 

furnizorii de soluþii.

Aºa cum este precizat ºi în recentul raport întocmit 

de Consummer Goods Forum ºi Capgemini, „Lanþul valo-

ric al viitorului -2020", industria are responsabilitatea de 

a sprijini consumatorul în a face alegeri bine informat. 

Viaþa consumatorului se schimbã în funcþie de noile 

tehnologii folosite acasã, la serviciu, în magazine ºi în 

acelaºi mod se schimbã ºi comportamentul de cumpã-

rare ºi obiceiurile. În prezent se manifestã o necesitate 

clarã pentru companiile de retail ºi bunuri de consum de 

a dezvolta noi tipuri de relaþii cu consumatorii ºi cum-

pãrãtorii folosind noile tehnologii. 

Pe piaþa digitalã actualã, datele pe care le primesc 

consumatorii sunt de multe ori inexacte, incomplete sau 

lipsesc cu desãvârºire. În studiul efectuat pe consumatori 

de cãtre GS1 UK ºi Cranfield School of Management, 91% 

dintre codurile scanate cu telefoanele mobile au adus 

Dar aceasta înseamnã 

în primul rând furnizarea unor informaþii de încredere 

consumatorilor. 

Dar aceasta înseamnã 

în primul rând furnizarea unor informaþii de încredere 

consumatorilor. 

Bazele de date de încredere.
Iniþiative GS1 la nivel global ºi naþional
Bazele de date de încredere.
Iniþiative GS1 la nivel global ºi naþional

descrieri incorecte ale produselor iar 75% nu au adus nici 

un fel de date. 

Creºterea rapidã în utilizarea telefoanelor mobile 

inteligente, a tabletelor ºi altor dispozitive mobile nu va 

face altceva decât sã acutizeze problema. Pãtrunderea 

telefoanelor mobile variazã de la 29% în Canada pânã la 

42% în Spania. Previziunile economice indicã o 

rãspândire a acestora într-o proporþie de peste 50% pe 

pieþele europene ºi americane pânã la finele acestui an. 

Folosirea aplicaþiilor de scanare a codurilor de bare cu 

ajutorul telefoanelor mobile este de asemenea în 

creºtere. Conform studiului, de la 30% pânã la 40% dintre 

utilizatorii telefoanelor inteligente au descãrcat o 

aplicaþie de scanare a codurilor de bare în anul 2010. 

Comerþul cu bunuri de larg consum, sãnãtate, îngrijire 

personalã, au fost categoriile de produse scanate în 

acest mod. 

Confluenþa acestor tendinþe, dorinþa consumatorilor 

de a avea acces facil la mai multe informaþii ºi abilitatea 

sporitã de a o face prin intermediul tehnologiei existente, 

plaseazã cumpãrãtorii în faþa unei dileme: sã aibã sau nu 

încredere în datele digitale primite despre produsele care 

îi intereseazã. Din sondajul efectuat de GS1 reiese cã 

aproape 40% dintre cumpãrãtori au afirmat cã nu vor 

cumpãra un produs dacã nu pot avea încredere în 

corectitudinea informaþiilor digitale. 

Din sondajul efectuat de GS1 reiese cã 

aproape 40% dintre cumpãrãtori au afirmat cã nu vor 

cumpãra un produs dacã nu pot avea încredere în 

corectitudinea informaþiilor digitale. 

Aflat în raionul de alimente pentru copii din magazinul de proximitate, un cumpãrãtor scaneazã codul de bare de 

pe un ambalaj cu hranã pentru copii, cu ajutorul telefonului sãu mobil, pentru a obþine informaþii suplimentare 

despre produsul pe care intenþioneazã sã îl achiziþioneze. Dacã nu gãseºte datele care îl intereseazã, încearcã o altã 

marcã de produs. De aceastã datã primeºte o fotografie a produsului ºi informaþii nutriþionale detaliate ºi hotãrãºte 

sã cumpere cea de a doua marcã. 

Aflat în raionul de alimente pentru copii din magazinul de proximitate, un cumpãrãtor scaneazã codul de bare de 

pe un ambalaj cu hranã pentru copii, cu ajutorul telefonului sãu mobil, pentru a obþine informaþii suplimentare 

despre produsul pe care intenþioneazã sã îl achiziþioneze. Dacã nu gãseºte datele care îl intereseazã, încearcã o altã 

marcã de produs. De aceastã datã primeºte o fotografie a produsului ºi informaþii nutriþionale detaliate ºi hotãrãºte 

sã cumpere cea de a doua marcã. 
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GS1 considerã cã poate contribui la creºterea 

încrederii consumatorilor în informaþiile digitale despre 

produse, pe mãsurã ce consumatorii ºi organismele de 

reglementare acordã tot mai mult interes efectelor 

produselor asupra sãnãtãþii. GS1 propune în acest sens 

elaborarea unui ghid pentru soluþiile care sã 

îmbunãtãþeascã accesul la datele cerute de consumatori, 

stocate într-o „sursã de date de încredere". 

Aceastã iniþiativã va constitui un sprijin 

tuturor pãrþilor implicate prin: 

Protejarea brand-ului, având în vedere „momentul 

adevãrului" când un consumator ia o decizie de 

cumpãrare;

Îmbunãtãþirea experienþei de cumpãrare ºi 

sprijinirea cumpãrãtorilor de a fi informaþi în 

luarea deciziilor;

Creºterea încrederii consumatorului cã informa-

þiile accesate despre produse sunt autentice ºi 

corecte;

Creºterea volumului vânzãrilor datoritã unei mai 

bune informãri despre produse.

 Raportul „Lanþul valoric al viitorului 2020" anunþã un 

impact imens al tehnologiei asupra industriei de bunuri 

de consum ºi retail. Nevoile consumatorului se schimbã 

mai repede ca oricând ºi piaþa se transformã pe mãsurã 

ce afinitatea consumatorului faþã de un brand este 

provocatã mai mult de experienþe decât de produse. 

Consumatorii aºteaptã servicii care adaugã valoare vieþii, 

uºurîndu-le diverse acþiuni. Ei doresc acces neîntrerupt la 

soluþii rapide, uºor de înþeles, simplu de utilizat. Tot mai 

mult, consumatorii cautã dincolo de etichete, informaþii 

online când analizeazã un produs înaintea achiziþionãrii. 

De fapt, jumãtate din vânzãrile retail actuale sunt online 

sau influenþate pe cale web.

Numãrul persoanelor care cautã produse ºi care 

cumpãrã cu ajutorul telefoanelor inteligente este în 

creºtere dar, în acelaºi timp, prolifereazã surse 

neautorizate, aºa cã este esenþial ca orice astfel de 

neajuns sã fie tratat cu atenþie.   

Într-un mediu caracterizat prin schimbãri, consuma-

torii îºi bazeazã tot mai mult deciziile de cumpãrare pe 

informaþiile digitale provenite din site-urile de 

cumpãrare, serviciile de rating ºi din reþelele on line 

sociale accesate cu ajutorul telefoanelor mobile. 

Informaþiile dorite se aflã dincolo de ceea ce este tipãrit 

Obiectivul 

este acela de a sprijini comunicarea informaþiilor 

autentice despre produse, informaþii furnizate de 

proprietarii de mãrci retailerilor, furnizorilor de soluþii ºi 

guvernelor. 

n

n

n

n

Obiectivul 

este acela de a sprijini comunicarea informaþiilor 

autentice despre produse, informaþii furnizate de 

proprietarii de mãrci retailerilor, furnizorilor de soluþii ºi 

guvernelor. 

pe eticheta produsului sau pe ambalaj, incluzând mai 

multe date nutriþionale, despre alergeni ºi certificãri de 

ordin etic.

Din pãcate, sunt uzuale dezamãgirile consumatorilor 

care încearcã sã acceseze date digitale despre produs ºi 

nu obþin un rãspuns sau au rãspunsuri incomplete sau 

incorecte la un mare numãr de întrebãri. GS1 UK a 

studiat gravitatea acestei probleme. A examinat calitatea 

descrierilor produselor ºi a imaginilor disponibile într-o 

aplicaþie ce s-a adresat unui numãr de 375 de magazine 

generale. Astfel a fost posibilã stabilirea nivelului de 

acurateþe a datelor disponibile prin compararea lor cu 

datele autorizate de cãtre proprietarul de marcã. 

Dintr-un total de 1125 scanãri efectuate cu trei aplicaþii 

diferite, numai 9% au adus o descriere corectã a 

produsului. 87% dintre scanãri nu au adus nici o imagine 

ºi chiar atunci cand s-au primit informaþii, acestea au fost 

eronate în 20% dintre cazuri. Rezultatul: frustrare în 

creºtere pentru consumatori care doresc doar o cale 

uºoarã de a accesa informaþii corecte ºi complete despre 

produse. 

Douã elemente cheie stau la baza acestei probleme: 

utilizarea surselor multiple ºi a surselor terþe nestruc-

turate pentru colectarea datelor pe de o parte, ºi sfera 

largã a acþiunilor B2C necoordonate ce au loc curent, pe 

de altã parte. În mediul digital actual, proprietarii de 

mãrci nu mai au control deplin asupra informaþiilor dis-

ponibilizate pe Internet de terþe pãrþi sau de surse 

multiple. Cele din urmã se referã la grupuri mari de 

colaboratori ce îºi aduc contribuþia la o bazã de date 

comunã. Aceastã abordare poate fi adecvatã pentru 

exprimarea unor opinii, analize sau alte informaþii su-

biective nestandardizate, dar devine ineficientã ºi chiar 

periculoasã atunci când datele colectate vin din surse 

multiple, neverificate, neacreditate ºi nu de la proprietarii 

de mãrci, ºi este vorba aici despre date critice destinate 

consumatorilor, precum cele nutritive ºi de conþinut. 

Conceptul de Sursã multiplã a evoluat astfel încât sã 

acopere cerinþele în creºtere ale consumatorilor pentru 

informaþii, în timp ce eforturile proprietarilor de mãrci de 

a furniza aceste date în format digital întârzie sã se 

manifeste.

Sursele multiple ºi activitãþile B2C 

necoordonate conduc la informaþii 

digitale inadecvate

Sursele multiple ºi activitãþile B2C 

necoordonate conduc la informaþii 

digitale inadecvate

În acelaºi timp, numeroase activitãþi ºi iniþiative 

necoordonate au loc pe ringul B2C, aducând cu sine o 

creºtere a complexitãþii. De exemplu, organismele de 

reglementare adaugã noi cerinþe pentru a asigura 

consumatorilor informaþiile necesare (precum cele 

nutriþionale ºi despre alergeni) ºi discutã potenþiale noi 

infrastructuri care vor dubla cadrul de date existent în 

industrie. 

Furnizorii de aplicaþii îºi dezvoltã propriile strategii de 

furnizare de date specifice companiilor pentru a sprijini 

aplicaþiile pe telefon mobil adresate consumatorilor, care 

adaugã costuri, dificultate în exploatare ºi provocãri în 

ceea ce priveºte integritatea datelor. În multe cazuri 

furnizorii de aplicaþii, precum Google, Amazon sau 

Microsoft ºi furnizorii de telefoane mobile precum  AT&T, 

Verizon ºi Vodafone oferã informaþii care, în accepþiunea 

lor, nu sunt atât de corecte pe cât îºi doresc consumatorii. 

De fapt, în acord cu Mike Wehrs, CEO al Scanbuy, în 

întreaga lume, 40% dintre întrebãrile adresate dupã 

scanarea codurilor produselor în mediu de retail ºi 

primite de aplicaþia ScanLife a companiei, nu gãsesc un 

rãspuns ferm. Acest fapt creeazã o experienþã negativã 

pentru consumator ºi nu adaugã valoare brand-ului sau 

retailerului. 

Pentru a obþine date cât mai corecte despre produse, 

unii dintre utilizatorii GDSN oferã surse alternative 

pentru colectarea datelor despre produs de la partenerii 

comerciali, cum ar fi portaluri ale retailerilor / produ-

cãtorilor. Unii dintre retaileri ºi-au dezvoltat de 

asemenea propriile aplicaþii pentru a facilita conectarea 

consumatorilor la informaþiile despre produsele comer-

cializate de ei. 

Consumatorii au nevoie de informaþii 

de încredere 

Calitatea datelor este în mod special importantã 

atunci când vorbim despre sãnãtate, nutriþie ºi siguranþa 

produselor, domenii în care existã un înalt potenþial 

impact negativ asupra bunãstãrii consumatorilor. 

Riscul pierderii capitalului de imagine 

al brand-ului ºi a vânzãrilor pentru 

proprietarii de mãrci

Într-o lume caracterizatã prin creºterea transparenþei, 

informaþiile incorecte ºi incomplete despre produse 

erodeazã încrederea consumatorilor în produse, în 

brand-uri ºi de altfel în întreaga experienþã B2C. 

Când o 

informaþie esenþialã precum cea legatã de modul de 

utilizare a produsului sau datele nutritive ºi alergenii nu 

este corectã, poate conduce la repercusiuni serioase. 

Comunicarea dintre proprietarii de mãrci - produ-

cãtori sau retaileri - ºi consumatori s-a modificat. 

Tradiþional, producãtorii îºi transmiteau mesajele 

consumatorilor prin intermediul reclamelor, agenþiilor 

media ºi retailerilor. Principala sursã a informaþiilor 

despre produs a fost întotdeauna proprietarul de marcã. 

Dar peisajul s-a schimbat ºi se va schimba ºi mai mult 

în viitor din moment ce proprietarii de mãrci nu mai au 

control total asupra informaþiilor ºi mesajelor pe care se 

bazeazã consumatorii. În prezent existã multe alte surse 

de date pentru consumatori, în special medii sociale 

Consumatorii au nevoie de informaþii 

de încredere 

Riscul pierderii capitalului de imagine 

al brand-ului ºi a vânzãrilor pentru 

proprietarii de mãrci

Calitatea datelor este în mod special importantã 

atunci când vorbim despre sãnãtate, nutriþie ºi siguranþa 

produselor, domenii în care existã un înalt potenþial 

impact negativ asupra bunãstãrii consumatorilor. 

Figura 1: Statutul Informaþiilor digitale despre produse adresate consumatorilor   Figura 1: Statutul Informaþiilor digitale despre produse adresate consumatorilor   
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online, asupra cãrora proprietarii de mãrci au control 

limitat sau nul. Când se primesc date incorecte prin 

intermediul acestor surse, proprietarii de mãrci rateazã 

ocazia de a-i informa pe consumatori în mod corect 

despre produsele lor. Mai rãu este cã acest lucru 

constituie un atac la adresa integritãþii brand-ului ºi 

afecteazã încrederea consumatorilor care va fi foarte 

greu sau imposibil de recâºtigat. 

Informaþii digitale incorecte pot determina pierderi 

ale vânzãrilor atâta timp cât existã o legãturã clarã între 

calitatea ºi acurateþea datelor primite ºi comporta-

mentul de cumpãrare al consumatorului. În sondajul 

efectuat de GS1 global asupra consumatorilor, 38% 

dintre respondenþi au spus cã nu ar cumpãra produsul 

dacã nu ar avea încredere în informaþiile despre acesta 

afiºate pe telefoanele lor mobile. Deºi consumatorii vor 

sã primeascã date din mai multe surse, ei vor avea 

încredere în informaþiile venite direct de la proprietarii 

de mãrci, fiind astfel preîntâmpinate impresii false 

propagate prin reþele sociale. 

În timp ce o mare cantitate de informaþii este acce-

sibilã pe Internet, o mare parte din acestea o  constituie 

date provenite de la terþi care sunt deseori furnizate de 

neautorizaþi mai degrabã decât de producãtori, retaileri 

Furnizorii de aplicaþii se confruntã cu 

costuri crescute ºi cu pierderea utilitãþii

Furnizorii de aplicaþii se confruntã cu 

costuri crescute ºi cu pierderea utilitãþii

sau alte surse de încredere. Pentru furnizorii 

de aplicaþii care vor sã furnizeze informaþii 

corecte consumatorilor, datele digitale 

necorespunzãtoare pot determina costuri 

crescute din moment ce primul pas din 

proces este construirea bazei de date cu 

informaþii despre produse provenite din sur-

se multiple. Suplimentar, se adaugã costuri 

inutile dacã trebuie sã se revizuiascã, 

reediteze, valideze ºi corecteze informaþiile, 

în mãsura în care acest lucru le este posibil. 

Soluþiile punctuale creazã bariere interne 

pentru succesul industriilor care necesitã o 

soluþie scalabilã bazatã pe o sursã unicã de 

date corecte. 

Cercetãrile au demonstrat cã o treime 

dintre consumatori vor înceta sã foloseascã 

aplicaþii care furnizeazã date eronate ºi 26% 

dintre consumatori nu vor mai apela aplicaþii care nu le 

oferã rãspunsurile solicitate. 

În timp ce informaþiile digitale proaste îi expun direct 

pe antreprenori pericolelor, ele pericliteazã de asemenea 

ºi întreaga oportunitate B2C de a se conecta cu 

consumatorii pe cãi noi, cu influenþã asupra vânzãrilor 

curente. 

Livrãrile efectuate în conformitate cu cerinþele consu-

matorilor, furnizarea datelor de încredere ºi o experienþã 

coerentã a brand-ului, asigurând în acelaºi timp pro-

tecþia împotriva fraudelor sunt provocãri pentru mediul 

de afaceri. Toþi actorii implicaþi trebuie sã se asigure cã 

informaþiile „virtuale" despre produs oferite consuma-

torilor sunt, cel puþin, la fel de bune ca cele ce se gãsesc 

pe etichetele fizice ºi pot fi mai cuprinzãtoare ca acestea 

aducând detalii suplimentare care nu pot fi regãsite pe 

eticheta ambalajului. 

Livrãrile efectuate în conformitate cu cerinþele consu-

matorilor, furnizarea datelor de încredere ºi o experienþã 

coerentã a brand-ului, asigurând în acelaºi timp pro-

tecþia împotriva fraudelor sunt provocãri pentru mediul 

de afaceri. Toþi actorii implicaþi trebuie sã se asigure cã 

informaþiile „virtuale" despre produs oferite consuma-

torilor sunt, cel puþin, la fel de bune ca cele ce se gãsesc 

pe etichetele fizice ºi pot fi mai cuprinzãtoare ca acestea 

aducând detalii suplimentare care nu pot fi regãsite pe 

eticheta ambalajului. 

Consumatorii pot lua decizii de 

cumpãrare mai bune

Cu o sursã de date de încredere, consumatorii vor 

obþine informaþii corecte care sã-i ajute în a lua decizii 

documentate în privinþa produsului cumpãrat. De 

exemplu, GS1 Australia ºi Victoria University au condus 

un proces de evaluare a modului în care telefoanele 

inteligente ºi codurile de bare GS1 pot fi angajate în 

lupta împotriva obezitãþii. În timpul unui proiect pilot de 

8 sãptãmâni, participanþii supradimensionali au folosit 

telefoanele mobile pentru a scana codurile de bare de pe 

pâine, cereale pentru mic dejun ºi prãjituri ºi au primit 

informaþii privind conþinutul de sodiu ºi grãsimi saturate 

în cazul fiecãrui produs în parte. Pentru a furniza aceste 

informaþii aplicaþia telefonului a utilizat date 

standardizate extrase din catalogul electronic de 

produse al GS1 Australia la care se adugã datele adunate 

din patru pieþe principale. 

Studiul a determinat cã 40% dintre participanþi ºi-au 

schimbat achiziþiile datoritã informaþiilor obþinute iar 

67% au fost de acord cã aplicaþia ar fi ºi mai utilã dacã ar 

acoperi mai multe produse. Mai mult, aplicaþiile viitorului 

pot satisface preferinþa consumatorilor pentru anumite 

informaþii, afiºând numai ceea ce consumatorul doreºte 

sã ºtie. Aceasta permite procese de retragere ºi utilizare a 

informaþiei mai eficiente ºi îmbunãtãþeºte experienþa 

utilizatorului. Prin urmare, cheia prin care se asigurã 

satisfacþia consumatorului este de a înþelege ce tipuri de 

informaþii doreºte consumatorul. Raportul GS1 UK 

Consumatorii pot lua decizii de 

cumpãrare mai bune

menþioneazã cã iniþial, aplicaþiile de scanare au fost 

folosite în scopul comparãrii preþurilor. Dar cu extinderea 

utilizãrii telefoanelor inteligente ºi a aplicaþiilor instalate 

pe acestea, a crescut  cererea pentru funcþionalitãþi 

suplimentare precum informaþii nutriþionale, despre 

ingrediente sau despre mediu. Aceastã observaþie a fost 

confirmatã de studiul GS1 global care a determinat 

interesul consumatorilor pentru informaþiile nutriþionale 

ºi cele despre ingrediente, urmate de informaþiile despre 

alergeni, certificarea naturii organice, impact asupra 

mediului ºi certificare eticã.  

Alte cercetãri conduse de GS1 Suedia, ECR Suedia ºi 

Ericsson au evidenþiat de asemenea o serie de cerinþe 

desprinse din experienþa de cumpãrare a altor 

consumatori. 

Consumatorii participanþi la studiu au spus cã ar dori 

sã vizioneze toate informaþiile despre bunurile de 

consum cumpãrate incluzând în acestea informaþii 

corectate despre produs, comparaþii de preþ, oferte 

speciale, carduri de fidelitate, cupoane mobile ºi plãþi. 

Totodatã ei vor sã vadã o mai bunã integrare a 

cumpãrãrii bunurilor de consum în viaþa de zi cu zi cum 

ar fi de exemplu scanarea promoþiilor, listele de 

cumpãrãturi ºi reþete, la domiciliu. 

În sfârºit consumatorii vor dori sã-ºi extindã confortul 

ºi controlul ce le pot genera aplicaþiile pe telefonul mobil 

dincolo de domeniul bunurilor de consum, în zona 

articolelor de îmbrãcãminte ºi electronicelor. Toate se 

bazeazã oricum pe primirea unor date corecte ºi 

complete prin intermediul telefoanelor mobile. 

 

Surse de informaþiiSurse de informaþii

trecut

prezent ºi viitor

Tipurile de informaþii despre produse interesante pentru consumatoriTipurile de informaþii despre produse interesante pentru consumatori
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Proprietarii de mãrci „pot construi" 

încrederea în produsele lor

Producãtorii ºi retailerii recunosc creºterea accentului 

pe care consumatorii îl pun pe sãnãtate, bunãstare, 

siguranþã alimentarã ºi sustenabilitate. Acest lucru este 

reflectat de exemplu  de pilonii strategici ai Consumer 

Goods Forum. Pilonul corespunzãtor sãnãtãþii ºi sigu-

ranþei include  Global Food Safety Initiative and Health 

and Wellness. Pilonul sustenabilitãþii cuprinde proiecte 

cheie precum defriºarea, rãcirea, mãsurarea carbonului, 

angajarea consumatorului, ambalajele, conformizarea 

muncii la nivel social. Îmbunãtãþirea statutului informa-

þiilor digitale despre produs va crea retailerilor ºi produ-

cãtorilor ºansa de a se ocupa de aceste probleme în viitor 

prin aceea cã devin surse de date de încredere pentru 

cumpãrãtori. 

Studiul suedez a menþionat cã proprietarii de mãrci 

vor beneficia de o piaþã cu capacitate crescutã de 

absorbþie datoritã apropierii de consumatori, dacã o 

aplicaþie pe telefonul mobil este disponibilã cumpãrã-

torilor la momentul când aceºtia se aflã în magazin, la 

cumpãrãturi. O aplicaþie pe telefonul mobil poate 

adãuga valoare nouã produsului ºi face posibilã trans-

miterea de cãtre proprietarul de marcã a informaþiilor 

care sunt greu de introdus pe ambalaj, cum ar fi de 

exemplu o explicaþie mai aprofundatã a ceea ce 

reprezintã cu adevãrat un anumit aditiv. Aplicaþia îl 

avantajeazã ºi pe retailer prin accesul la informaþii pe 

care îl foloseºte consumatorul când îºi propune sã plece 

la cumpãrãturi.   

Proprietarii de mãrci „pot construi" 

încrederea în produsele lor

Dacã producãtorii ºi retailerii îºi ajusteazã informaþiile 

ºi ofertele legate de produse cu  cerinþele individuale ale 

consumatorilor, se creezã un potenþial ridicat de întãrire 

a relaþiilor la nivel de brand, se asigurã o experienþã de 

cumpãrare superioarã ºi în final se câºtigã încrederea ºi 

fidelitatea consumatorului. În acelaºi timp, se reduce 

riscul ca datele eronate sau cele ce induc în eroare sã 

ajungã la cumpãrãtori. 

Prin furnizarea datelor de încredere clienþilor, 

furnizorii de aplicaþii pot diminua sau elimina 

problemele ºi costurile rezultate din furnizarea unor 

informaþii eronate sau deformate. O soluþie eficientã va 

asigura un singur punct de contact cu comunitatea 

globalã de furnizori pentru a achiziþiona date corecte 

despre produse. O aplicaþie aduce avantaje ºi data pools 

care pot oferi astfel noi funcþionalitãþi comunitãþilor lor 

ºi atrag noi clienþi pentru a-ºi consolida investiþia 

existentã. 

Perfecþionarea informaþiilor digitale despre produse 

nu este numai o problemã pe termen scurt care oferã 

avantaje celor implicaþi. Cum rata adopþiei tehnologiei 

continuã sã creascã rapid, industria trebuie sã gãseascã 

cãi de a se conecta mai eficient la consumatorii utilizatori 

de tehnologii. Acesta este unul dintre obiectivele 

strategice identificate pentru urmãtorii 10 ani în pro-

gramul  2020 Future Value Chain. Furnizarea datelor 

digitale de încredere cãtre consumatori va fi esenþialã în 

atingerea acestui obiectiv mai ales cã urmãtoarea 

decadã se caracterizeazã printr-o explozie a utilizãrii 

telefoanelor inteligente, tabletelor ºi a altor echipamente 

mobile. 

Similar o sursã de încredere a informaþiilor digitale 

destinate consumatorilor va constitui un factor cheie în a 

sprijini industria sã îndeplineascã ºi obiectivele 

adiþionale cuprinse în Lanþul Valoric al Viitorului 2020, 

acelea de a susþine sãnãtatea ºi bunãstarea consu-

matorilor. Tendinþe precum  îmbãtrânirea populaþiei ºi 

creºterea în general induse de reglementãri naþionale 

Furnizorii de aplicaþii ºi Data Pool-urile 

vor avea de asemenea beneficii

Imagine de ansamblu: ajutã la 

atingerea obiectivelor strategice 

ale industriei

Furnizorii de aplicaþii ºi Data Pool-urile 

vor avea de asemenea beneficii

Imagine de ansamblu: ajutã la 

atingerea obiectivelor strategice 

ale industriei

sau internaþionale evidenþiazã necesitatea unei soluþii 

pe termen lung care sã furnizeze consumatorilor 

informaþii corecte din domeniul sãnãtãþii ºi nutriþiei.

Consumatorii vor sã cunoascã informaþii nutriþionale 

ºi cele privind ingredientele conþinute*.

Producãtorii, retailerii, furnizorii de servicii ºi com-

paniile producãtoare de tehnologii  colaboreazã pentru 

a dezvolta o soluþie care sã satisfacã nevoile de infor-

maþii digitale ale consumatorilor. 

Este important sã se facã distincþia între douã tipuri 

de date ce sunt communicate consumatorilor: 

, date master despre produs 

incluzând descrieri ale produsului, ingrediente ºi 

informaþii nutriþionale furnizate de cãtre proprietarii de 

mãrci (producãtori sau retaileri) sau de surse autorizate 

de cãtre aceºtia precum ºi informaþii furnizate de 

organisme certificate (ex: certificarea Kosher).

, date suplimentare despre 

produs furnizate de alte entitãþi decât proprietarii de 

marcã, precum cele legate de preþ, disponibilitate, 

recomandãri specificate de retaileri sau 

cele furnizate de terþe pãrþi precum 

reþete, control al produsului.

În mod logic, iniþial, abordarea co-

munã din partea industriei se axeazã pe 

datele principale. Pentru îmbunãtãþirea 

informaþiilor digitale principale adresate 

consumatorilor sunt luate în consideraþie 

patru elemente: 

Integritatea datelor: datele rãmân 

identice cu cele furnizate de sursã 

Autenticitatea datelor: datele pro-

vin de la o sursã autorizatã de pro-

prietarul de marcã

Acurateþea datelor: datele sunt corecte

Datele sunt complete: sunt disponibile toate 

atributele de date ºi toate SKU.

Viziunea: Ne îndreptãm cãtre 

informaþii digitale corespunzãtoare 

consumatorilor

n Datele principale

n Datele secundare

n

n

n

n

Viziunea: Ne îndreptãm cãtre 

informaþii digitale corespunzãtoare 

consumatorilor

Datele principale

Datele secundare

Sunt câþiva ani de când industria a recunoscut în 

spaþiul lanþului de distribuþie B2B cã îmbunãtãþirea 

fluxurilor de date reprezintã elemente critice pentru 

creºterea eficienþei în afaceri. S-a depus un efort mare 

pentru a îmbunãtãþi integritatea, autenticitatea, 

acurateþea ºi completitudinea datelor, aspecte ce cons-

tituie fundamentul actualei infrastructuri de date B2B, 

bazatã pe sincronizarea globalã a datelor cu standardele 

GS1. O abordare similarã este esenþialã pentru in-

formaþiile digitale destinate consumatorilor, recunoscând 

cã acesta este începutul unei cãlãtorii strategice pentru a 

atinge evoluþia semnificativã a acestor factori. 

Existã patru cerinþe pentru ca o soluþie sã susþinã 

partajarea informaþiilor despre produs cu consumatorii 

finali:

1. Soluþia trebuie sã fie globalã pentru a asigura cã 

se oferã aceeaºi experienþã de utilizare tuturor 

consumatorilor, indiferent de locaþie sau circum-

stanþe. 

2. Soluþia trebuie sã fie scalabilã astfel încât sã poatã 

fi rapid extinsã 

3. Soluþia trebuie sã fie în timp real, capabilã sã 

reacþioneze rapid la solicitãri de informaþii pentru 

a  satisface aºteptãrile consumatorilor în privinþa 

timpului de aºteptare. 

Funcþiile obiºnuite pe care consumatorul ar dori 

sã le integreze în aplicaþia de cumpãrare instalatã 

pe telefonul mobil

Funcþiile obiºnuite pe care consumatorul ar dori 

sã le integreze în aplicaþia de cumpãrare instalatã 

pe telefonul mobil

_____________

* 69% dintre consumatori sunt interesaþi de primirea informaþiilor nutriþionale 

   68% dintre consumatori sunt interesaþi de primirea informaþiilor energetice/calorii

   67% dintre consumatori sunt interesaþi de primirea informaþiilor despre grãsimile saturate

   65% dintre consumatori sunt interesaþi de primirea informaþiilor privind zahãrul

   65% dintre consumatori sunt interesaþi de primirea listei ingredientelor

 

4. Soluþia trebuie sã se bazeze pe abordarea unei 

surse multiple, folosind vasta varietate de surse de 

date necesare pentru a satisface nevoile 

consumatorilor de informaþii digitale. 

Soluþii GS1Solu ii GS1þ Soluþii GS1Solu ii GS1þ
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O astfel de soluþie trebuie sã se bazeze pe standarde. 

Soluþiile punctuale pentru a partaja date principale între 

proprietarii de mãrci ºi furnizorii de aplicaþii sunt limitate 

din punct de vedere funcþional ºi nu sunt o opþiune 

durabilã pe termen lung. Standardele GS1 sprijinã un 

cadru sigur în a crea, gestiona ºi schimba date despre 

produse, în mod eficient si sigur. Standardele asigurã 

schimburi eficiente între pãrþi ºi interoperabilitatea 

necesarã unor soluþii globale. Consumer Goods Forum si 

GS1 trebuie sã joace un rol fundamental în stabilirea 

unei soluþii eficiente prin inducerea consensului între 

producãtori, distribuitori ºi furnizorii de tehnologie ºi 

satisfacand astfel consumatorii. Accentul ar trebui pus pe 

crearea de valoare pentru toate pãrþile implicate, prin 

abordãri standardizate care rezolvã provocãrile de astãzi 

ale mediului de afaceri. Soluþia corectã poate ajuta 

industria în realizarea viziunii privind datele digitale: 

proprietarii de brand pot partaja cu uºurinþã informaþii 

relevante despre produs, câºtigând încrederea 

consumatorilor. Furnizorii de aplicaþii pot asigura cã 

datele furnizate sunt autentice. ªi consumatorii pot avea 

încredere cã informaþiile digitale despre produse pe care 

le acceseazã sunt corecte, indiferent de modul ºi locul în 

care fac cumpãrãturi. 

Iniþiativa privind sursa sigurã de informare B2C oferã 

industriei o oportunitate semnificativã de a influenþa 

comportamentul consumatorilor, de a asigura pozi-

Concluzii - Cum vã puteþi implicaConcluzii - Cum vã puteþi implica

Iniþiativa privind sursa sigurã de informare B2C oferã 

industriei o oportunitate semnificativã de a influenþa 

comportamentul consumatorilor, de a asigura pozi-

tionare doritã pe piaþã pentru un anumit  brand ºi de a 

demonstra responsabilitatea corporativã. Dar pentru a 

face din aceastã iniþiativã un succes, toatã lumea trebuie 

sã îºi asume un rol.  

Îmbunãtãþirea informaþiilor digitale despre produse 

în interesul consumatorilor impune ca toþi actorii 

relevanþisã înþeleagã responsabilitatea de a colabora 

coerent. De exemplu, proprietarii de brand trebuie sã 

menþinã ºi sã partajeze într-un mod standardizat, 

informaþii corecte ºi complete destinate consumatorilor. 

Ulterior, furnizorii de aplicaþii care comunicã informaþii 

digitale ar trebui sã utilizeze aceste date într-o manierã 

coerentã faþã de consumatorii din întrega lume.GS1 ºi 

furnizorii de baze de date ar trebui sã asigure faptul cã o 

infrastructura de informaþii standardizate adecvatã este 

disponibilizatã pentru a comunica informaþii relevante 

precise ºidemne de încredere consumatorilor ºi 

cumpãrãtorilor cu acces la tehnologie. Aceastã soluþie ar 

trebui stabilitã pe bazã de consens între toate pãrþile 

relevante interesate.  

Toate pãrþile interesate din industrie sunt chemate sã 

se implice în iniþiative B2C, în scopul de a oferi

consumatorilor informaþii digitale de încredere.

Consumer Goods Forum ºi GS1 trebuie sã depunã 

eforturi pentru aducerea împreunã a tuturor pãrþilor 

interesate, în vederea unei colaborãri eficiente. Aceastã 

abordare poate beneficia prin cuplarea cu realizãrile 

obþinute în cadrul iniþiativelor conduse de unele 

organizaþii membre GS1*.

Aceste iniþiative au fost lansate pentru a oferi modele 

care vor fi folosite pentru a dezvolta soluþii scalabile.  

În prezent, în mai mult de 20 de þãri, organizaþiile 

naþionale GS1 dezvoltã diverse aplicaþii pentru B2C. 

( ). 

Acceptarea responsabilitãþii comune

Angajare în acþiunea de îmbunãtãþire 

a informaþiilor digitale despre produs

acum!

http://www.gs1.org/mobile

tionare doritã pe piaþã pentru un anumit  brand ºi de a 

demonstra responsabilitatea corporativã. Dar pentru a 

face din aceastã iniþiativã un succes, toatã lumea trebuie 

sã îºi asume un rol.  

Acceptarea responsabilitãþii comune

Angajare în acþiunea de îmbunãtãþire 

a informaþiilor digitale despre produs

acum!

http://www.gs1.org/mobile

_____________

* GS1 lucreazã în prezent cu mai multe organizaþii membre ºi furnizori de tehnologie pentru a dezvolta un  concept care ar putea fi folosit ca 

model pentru a oferi accesul la date despre produse pe baza unei structuri comune de date si a standardelor GS1. Acest model va fi util în 

combinaþie cu un raport de urmãrire, care se concentreazã pe o soluþie mult mai detaliatã, pe arhitectura reþelei ºi pe recomandãrile companiilor, 

pentru a se dezvolta ºi demara schimbul de date digitale despre produse cu consumatorii.  

Iniþiative naþionale în desfãºurare

GS1 SUA / GS1 Canada 

B2C Alliance  este  o iniþiativã legatã de Informaþiile Digitale despre produs lansatã în USA ºi Canada. 

Viziunea sa este o lume în care experienþa consumatorilor privind cumpãrarea ºi deþinerea de produse 

este îmbogãþitã cu date principale în care consumatorul sã poatã avea încredere. GS1 SUA ºi 

GS1 Canada reunesc partenerii interesaþi pentru a gãsi soluþii eficiente în furnizarea de informaþii 

exacte ºi autentice despre produse - prin formarea grupurilor de lucru, prin organizarea unui proiect 

pilot de management, precum ºi prin aplicarea standardelor GS1 de tehnologie ºi expertizã 

(www.GS1US.org/B2CAlliance).

GS1 Australia GoScan 

GS1 Australia a dezvoltat o aplicatie pentru iPhone, GS1 GoScan, pentru a contribui la satisfacerea 

nevoii consumatorilor de informaþii sigure ºi detaliate despre produse, inclusiv informaþii despre 

alergeni pentru produsele lor preferate.  Consumatorii pot avea acces la aceste date prin scanarea 

codului de bare de pe un produs utilizând aplicaþia GoScan. GoScan decodificã codurile de bare ºi 

utilizeazã GTIN drept cheie de  acces la informaþiile disponibile despre produs, inclusiv alergeni, pe care 

le afiºeazã apoi pe iPhone.  

GS1 UK TrueSource 

TrueSource de la GS1 Marea Britanie este un serviciu de management de date care furnizeazã un set 

de instrumente retailerilor ºi proprietarilor de marcã, prin care aceºtia se pot asigura cã datele despre 

produsele lor sunt exacte, actualizate ºi armonizate la nivelul lanþului de distribuþie,  al magazinelor ºi 

on-line. Informaþiile sigure ºi autentice de la TrueSource sunt puse la dispoziþia agenþiilor de marketing, 

dezvoltatorilor de tehnologie (inclusiv telefoane mobile), pentru a oferi noi servicii consumatorilor.  

GS1 Franta CodeOnLine 

CodeOnLine al GS1 Franþa este o platformã tehnicã care faciliteazã implementarea serviciilor mobile 

bazate pe standardele GS1. Folosind un telefon inteligent, consumatorii pot avea acces la informaþii cu 

privire la orice produs sau serviciu la alegere prin fotografierea sau scanarea codului de bare al unui 

produs oriunde s-ar afla, la domiciliu, intr-un magazin sau la birou. Aceastã nouã procedurã creeazã o 

relaþie directã între marcã, retailer ºi consumator, prin aceea cã oferã consumatorilor informaþii 

nutriþionale (prezenþa alergenilor, aglutenului, etc), oferte de discount ºi instrucþiuni de utilizare. 

Informaþiile furnizate provin direct de la proprietarul brand-ului (www.codeonline.fr):

GS1 Spania B2C Initiative 

Urmare derulãrii unor proiecte pilot, GS1 Spania lanseazã o iniþiativã importantã având ca obiectiv 

furnizarea de informaþii despre produse prin intermediul telefoanelor inteligente.

Producatori ºi retaileri cheie din Spania s-au angajat sã furnizeze informaþii digitale despre produse. 

Informaþiile vor fi adresate consumatorilor care folosesc serviciile furnizate de operatorii de telefonie 

mobilã ºi furnizorii de tehnologie.  Mai multe informatii la adresa www.aecoc.es. 

Iniþiative naþionale în desfãºurare

GS1 SUA / GS1 Canada 

www.GS1US.org/B2CAlliance

GS1 Australia GoScan 

GS1 Franta CodeOnLine 

GS1 UK TrueSource 

www.codeonline.fr

GS1 Spania B2C Initiative 

www.aecoc.es
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În Europa au fost definite mai multe proiecte privind 

utilizarea RFID pentru calea feratã care au ca obiectiv  

etichetarea cu tag-uri RFID a tuturor vagoanelor de 

marfã din Europa ºi dotarea cu echipamente de lecturã 

compatibile a tuturor cãilor de rulare, precum ºi utiliza-

rea unui standard comun european, codul GS1 RFID / 

EPC, de administratorii naþionali de transport pe calea 

feratã. 

La nivelul GS1 in Europe au fost înfiinþate trei grupe 

de lucru în acest scop:

 - stabileºte cerinþele de codificare ºi 

de conformitate ºi interoperabilitate a echipa-

mentelor hardware pentru „RFID in rail".

- analizeazã ºi prezintã 

beneficiile utilizãrii RFID în domeniul feroviar 

pentru diverºii actori implicaþi.

- În Europa, mai multe companii 

au evaluat deja posibilitãþile oferite de utilizarea 

unor tehnologii AIDC, cum ar fi coduri de bare, 

DataMatrix ºi RFID pentru a permite captarea 

automatã a datelor. Unele dintre acestea au 

identificat necesitatea de a coordona activitãþile, 

pentru a standardiza modul de identificare ºi 

tehnologiile utilizate. Grupul doreºte sã împlice în 

acest proces companiile de cale feratã ºi prin-

cipalii furnizori de piese ºi servicii de întreþinere.

GS1 Romania s-a implicat în proiectul european 

derulând activitãþi de informare ºi capacitare a auto-

ritãþilor 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 organi-

zarea de cãtre organizaþia noastrã a unei întâlniri la care 

sã participe specialiºti ai instituþiilor menþionate, alãturi 

de alte societãþi ºi instituþii interesate din domeniu. 

Întâlnirea, organizatã sub forma unei mese rotunde 

cu tema AIDC cu tehnologie EPC/RFID în domeniul 

feroviar, a avut loc în data de 15 septembrie a.c. ºi s-a 

n Grupul tehnic

n Grupul de afaceri

n Grupul operativ
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bucurat de participare atât din partea autoritãþilor în 

domeniu cât ºi din partea operatorilor ºi a prestatorilor 

de servicii. Sedinþa a vizat prezentarea ºi discutarea 

aspectelor legate de:

Utilitatea EPC/RFID în transporturile feroviare;

Eforturile de modernizare în diverse þãri euro-

pene;

Eforturile de standardizare ºi existenþa unui 

proiect european în materie;

Existenþa cunoºtinþelor ºi expertizei la nivel 

naþional, prin GS1 România, ce poate sprijini ºi 

facilita iniþierea ºi derularea unui proiect (unor 

proiecte) naþional(e);

Posibilitatea ca experþi ºi organizaþii publice sau 

private române sã participe la proiectul european, 

respectiv sã contribuie la definitivarea standar-

delor în materie.

În prima parte a întâlnirii, reprezentanþii GS1 

Romania au oferit detalii despre Sistemul de Standarde 

Globale GS1, despre dezvoltarea, administrarea, apli-

cabilitatea ºi istoricul acestora, portofoliul actual, 

tehnologia RFID ºi Electronic Product Code (EPC), detalii 

despre arhitectura ºi funcþionarea EPCGlobal, proiectul 

RFID in RAIL al GS1 in Europe ºi situaþia curentã a imple-

mentãrilor EPC/RFID în domeniul feroviar în Europa.

Partea a doua a fost destinatã discuþiilor libere între 

participanþi. Din discuþii s-a desprins interesul opera-

torilor ºi al prestatorilor de a se implica în faza pilot a 

proiectului european ºi necesitatea unei iniþiative 

naþionale pentru EPC/RFID care sã exploreze ºi alte 

posibile utilizãri ale tehnologiei pentru optimizarea ºi 

eficientizarea activitãþii. 

GS1 Romania va continua demersurile pentru crearea 

unui Grup de Interese în domeniul feroviar (instituþii, 

operatori, solution provideri, alte organizaþii) pentru a 

consolida un document de poziþie privind o implemen-

tare EPC/RFID. Se va examina posibilitatea utilizãrii com-

plementarã cu sisteme de siguranþã feroviarã ºi pentru 

scop de siguranþã feroviarã (soluþia RFID - mai ieftinã).

n

n

n

n

n

Anul 2011 în domeniul sãnãtãþiiAnul 2011 în domeniul sãnãtãþii

Anul 2011 în domeniul sãnãtãþii a însemnat, din 

punct de vedere al Statelor Membre ale Uniunii 

Europene, apariþia a douã importante piese de legislaþie 

europeanã, relevante pentru acest sector, respectiv: 

Directiva europeanã 2011/24/EU privind exercitarea 

drepturilor pacienþilor relativ la serviciile medicale peste 

frontierã (

) ºi 

Directiva europeanã 2011/62/EU cu privire la prevenirea 

penetrãrii în lanþurile legitime de distribuþie a pro-

duselor medicale falsificate (

.

http://eur-ex.europa.eu/LexUriSer v/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0074:0087:

EN:PDF)

http://eur-ex.europa.eu/LexUriSer v/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0074:0087:

EN:PDF)

Aceasta din urmã, ale cãrei mãsuri devin obligatorii 

de aplicat de cãtre Statele Membre cu începere din 01 

ianuarie 2013, îºi propune sã previnã intrarea în 

circuitele legale (legitime) a produsele medicale 

falsificate ºi în acest fel sã se previnã consumul lor de 

cãtre pacienþi. În acest scop directiva introduce noi 

mãsuri, armonizate, de control pe teritoriul UE, cum sunt:

Obligativitatea existenþei unor caracteristici 

specifice pe ambalajul extern, care sã demon-

streze cã medicamentul este autentic;

Cerinþe mai stricte privind inspecþiile derulate 

asupra producãtorilor de ingrediente farma-

ceutice;

Obligaþia producãtorilor ºi distribuitorilor de a 

raporta orice suspiciune de medicament fals;

Prezenþa obligatorie a unui logo pe site-ul web al 

farmaciilor online ce opereazã legal, cu link cãtre 

autorizaþiile de funcþionare din registrele 

naþionale.

Pentru implementarea acestei directive, un rol 

principal revine Agenþiei Europene a Medicamentelor -  

EMA (European Medicines Agency) care lucreazã, în 

acest sens, cu Comisia Europeanã ºi Statele Membre.

Combaterea medicamentelor contrafãcute sunt 

definite ca prioritate, pentru perioada 2011-2015, de 

cãtre ºefii agenþiilor europene a medicamentelor 

n

n

n

n
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(

). 

La nivel internaþional, pentru acest subiect, EMA 

face parte din Grupul operativ IMPACT al 

Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii ºi este parte în 

proiectul anticontrafacere ºi antipiraterie al 

Organizaþiei pentru Cooperare Economicã ºi Dez-

voltare. 

La nivel european, pe acest subiect, EMA lucreazã 

strâns ºi cu Directoratul European pentru Calitatea 

Medicamentelor ºi Sãnãtãþii, din cadrul Consiliului 

Europei, care, pe baza rolului ºi responsabilitãþilor 

legate atât de Reþeaua Laboratoarelor Oficiale de 

Control al Medicamentelor, cât ºi derivate din 

aplicarea Convenþiei MEDICRIME a Consiliului 

Europei, deruleazã între 2010-2013 un proiect 

pilot track-and-trace pentru medicamente, cu 

participarea tuturor celor 37 state membre ale 

Comisiei Europene Pharmacopoeia (European 

Pharmacopoeia Commission). Proiectul se aflã în 

faza II  Live Demo. (

)  

La acestea amintim ºi rezultatele venite din partea 

industriei, prin asociaþia europeanã de profil, EFPIA, care, 

încã de anul trecut, a fãcut publice rezultatele proiectului 

sãu pilot de sistem de verificare a produselor. Ca 

dezvoltãri recente amintim ºi Ghidul ratificat în 16 

septembrie 2011 de Global Harmonization Task Force 

pentru identificarea unicã a dispozitivelor medicale - 

Unique Device Identification (UDI) System for Medical 

Devices (

).

Având în vedere cã toate eforturile naþionale, euro-

pene ºi internaþionale de reglementare, testare ºi 

implementare precizate mai sus au beneficiat de 

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/HMA_joint/HM

A_Strategy_Paper_II/HMA_Strategy_final_version__2_

.pdf

n

n

http://www.edqm.eu/medias/ 

fichiers/The_EDQM_begins_development_of_a_

demonstrator_of_i.pdf

http://www.ghtf.org/documents/ahwg/AHWG-

UDI-N2R3.pdf

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/HMA_joint/HM

A_Strategy_Paper_II/HMA_Strategy_final_version__2_

.pdf

http://www.edqm.eu/medias/ 

fichiers/The_EDQM_begins_development_of_a_

demonstrator_of_i.pdf

http://www.ghtf.org/documents/ahwg/AHWG-

UDI-N2R3.pdf

expertizã GS1 ºi sunt fundamentate de chei globale de 

identificare ºi purtãtori de date standardizaþi global GS1 

care sã permitã interoperabilitate ºi adoptare rapidã, GS1 

Romania a continuat ºi în 2011 efortul de comunicare ºi 

transfer de cunoºtinþe cãtre mediul instituþional din 

România pentru ca dezvoltãrile naþionale sã fie 

armonizate cu rezultatele ºi concluziile pan-europene ºi 

internaþionale, iar aspectele de implementare sã nu 

necesite costuri ulterioare ºi sã garanteze eficienþã.

Astfel, în materia trasabilitãþii medicamentelor, 

discuþiile s-au purtat cu reprezentanþi ai Agenþiei 

Naþionale a Medicamentului ºi Dispozitivelor Medicale, 

iar pe aspectele de eficienþã, armonizare ºi inter-

operabilitate privitor la e-Prescription ºi EHR (Electronic 

Health Record), cu Ministerul Sãnãtãþii ºi Casa Naþionalã 

a Asigurãrilor de Sãnãtate.

Discuþia, deciziile ºi cadrul de implementare a Siste-

mului Naþional de Trasabilitate a Medicamentelor este, de 

facto, la acest moment, suspendat, deºi Decizia 26/ 

03.09.2010 a Comitetului ªtiinþific al Agentiei Naþionale a 

Medicamentului ºi Dispozitivelor Medicale privind 

realizarea Sistemului Naþional de Trasabilitate a 

Medicamentelor (ANMDM) ce prevedea un termen de 6 

luni pentru implementare nu a fost înlocuitã. Dialogul de 

specialitate cu ANMDM a trebuit sã fie reînnoit în aceastã 

toamnã ºi din cauza schimbãrii preºedintelui ANMDM.

Cu privire la dialogul cu Ministerul Sãnãtãþii ºi Casa 

Naþionalã a Asigurãrilor de Sãnãtate precizãm cã 

aplicaþiile naþionale e-Prescription ºi EHR sunt în curs de 

formalizare ºi definitivare ca design IT, fiind co-finanþate 

prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã ºi sperãm 

sã þinã cont de elementele ce þin de eficienþã, adopþie 

rapidã, scalabilitate ºi interoperabilitate, pe baza 

experienþelor europene similare în materie, pe baza 

Standardelor Globale GS1 în materie de Identificare, 

Codificare ºi Comunicaþii Electronice.
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