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HOTĂRÂREA NR. 43/2015 
a Adunării Generale a GS1 Romania 

privind nivelul taxelor de aderare și a taxelor anuale de licență 
pentru anul 2016 și diverse mandate 

 
 Preambul 
 
 Pentru realizarea programelor profesionale propuse pentru anul 2016 şi pentru activităţile 
curente ale Asociaţiei GS1 România veniturile necesare sunt de 598.000 Euro (Anexa 1).  

Membri înscrişi, plătitori de taxe anuale de licență GS1 pe 2015 sunt 2496. Dintre 
aceştia, 1372 societăţi sunt cu profil de producție si comert, 87 mari societăți de productie, 
distribuție, comerț si retail, 192 societăți utilizând codificări asociate (ISBN/ISSN) și 845 
utilizand doar GLN. Creşterea netă ca număr de membri a fost de 5,5%  respectiv, 192 membri, 
dinamica fiind de 445 membri noi si 253 membri restanti si reziliati. Pentru realizarea 
veniturilor menţionate mai sus, contribuţia anuală a membrilor pentru licența GS1 2016 
trebuie să fie în medie 365 Euro, iar taxa de aderare în medie de 210 Euro.  

 
 Articolul 1. Având în vedere efectele diferite ale utilizării standardizării în cazul 
diferitelor categorii de companii, taxa anuală de licență GS1 pentru anul 2016 se stabileşte la: 
 
1.1  90 Euro pentru:  

 Societati care solicita pachet de maxim 10 GLN; 

 PFA, asociatii familiale si microintreprinderi care solicita pachete de 9 GTIN+ 1 GLN; 

 Societati ce utilizează codificări asociate (ISBN/ISSN); 

 Societati ce solicita pachet 20 promoții, cupoane. 
 
1.2   320 Euro pentru societățile mici si mijlocii cu profil de producție si comert – include 
pachet de baza 10 GLN si un prefix GS1 de companie pentru codificarea produselor; 
 
1.3  500 Euro pentru mari societăți de productie, distribuție, comerț si retail - include 
pachet de baza 10 GLN si un prefix GS1 de companie pentru codificarea produselor. 
 
1.4 Taxa anuala de licenta pentru societatile de la punctele 1.2 si 1.3 se suplimenteaza cu 5 
Euro pentru fiecare GLN alocat in afara pachetului de baza.  
  
1.5 Societatile de la punctele 1.2 si 1.3 care solicita  un prefix GS1 suplimentar se taxeaza 
cu 100%  din taxa anuală de licență GS1. 
 
1.6 Taxa anuală de licență GS1 de la punctele 1.2 si 1.3 poate fi diminuată cu 50% la 
înscrierea celui de-al doilea domeniu de activitate conform Anexei de la Buletinul de inscriere. 
 
1.7 Taxa anuala de licenta GS1 de la punctele 1.2 si 1.3 va putea fi platita in functie de 
momentul aderarii astfel:  

- in trim. I – taxa 100% 
- in trim. II – taxa 75% 
- in trim. III – taxa 50% 
- in trim. IV – taxa 25%. 
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Articolul 2. Taxa unica de aderare se fixează la 180 Euro. 

  Utilizarea licenței fără plata taxei de aderare va limita accesul membrului la serviciile 
GS1. 
 

Articolul 3. Pentru societăţi de publicitate se pot conveni regimuri barter contând că, 
în această  formă, scad cheltuielile la cap. „Marketing și publicitate”.  

 
Articolul 4. În cazuri cu totul justificate, cu aprobarea Directorului Executiv, se poate 

accepta plata taxei de aderare la un termen convenabil pentru societatea candidată. 
 
Articolul 5. GS1 Romania reface o rezervă de continuitate în anul 2016 de 30.000 Euro. 
 
Articolul 6. Pentru domeniile: documentaţii tehnice si reviste, administrare reţele, 

administrarea agregatorului B2C Cumpără Informat, administrarea serviciilor aferente 
SyncProdRo, participare in cadrul grupei GSMP pentru trasabilitate, încredinţate Centrului de 
Soluţii al GS1, cheltuielile sunt cuprinse la poziţiile 4, 5, 6, 7, 8  din BVC al GS1/2016.  

 
Articolul 7. Se aprobă atragerea de venituri suplimentare din dezvoltarea de programe 

profesionale și de marketing pentru societățile membre/nemembre, din consultanță 
profesională specifică și training-uri dedicate, din verificarea de coduri de bare în laboratorul 
propriu. 

 
Articolul 8. În cursul anului 2016 Președintele este mandatat sa analizeze și sa decida, 

în numele Asociaţiei GS1 Romania, măsurile ce se impun la nivelul organizarii Centrului de 
Soluții EAN privitoare la managementul operativ, acţionariat și denumire (acordarea cu 
branding-ul actual). 

 

Articolul 9. Statutul Asociaţiei GS1 Romania se modifica si va avea cuprinsul din Anexa 
nr.2. 

 
Articolul 10. Se aproba componenta Comisiei de Cenzori. 
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ANEXA 1 
      la HAG GS1 Romania nr. 43/2015   

BVC/2016 GS1 Romania 
 
 Cheltuieli  
Cap. 1   A. Cheltuieli cu sediul social  

B. Cheltuieli administrative si de protocol 
C. Cheltuieli cu perfecționarea personalului și managementul calității 
 

45.000 Euro 
40.000 Euro 
10.000 Euro 

Cap. 2   A.  Cheltuieli salariale (pentru activităţi desfăşurate direct sau prin contract) 
B.  Rezerva de continuitate conf. HAG 36/2011 (aprox. 20% din 
      fondul de salarii) 
 

140.000 Euro 
30.000 Euro 

Cap. 3 Cheltuieli pentru licență internațională și reprezentare:  
A.  Taxe externe de licență către GS1, EPCglobal şi GS1 in Europe  
      (aproximativ 10% din venituri) 
B.  Participare la manifestările GS1 (Adunare Generală,  MOMM),  

GS1 in Europe (aproximativ 5 întâlniri pe an), ECR Europe 
 

 
50.000 Euro 

 
15.000 Euro 

Cap. 4 Cheltuieli cu documentaţie tehnică şi reviste: versiuni noi pentru  
manualele de alocare coduri, utilizare GS1-128, EPC şi eCom, reviste INFO 
(redacția CS EAN) 
 

28.000 Euro 

Cap. 5 Cheltuieli pentru administrare reţele; programe de menţinere şi dezvoltare a 
bazei tehnice pentru administrare licență (CODALOC ȘI GEPIR) 
 

20.000 Euro 

Cap. 6 Cheltuieli cu administrarea agregatorului B2C Cumpără Informat și creare 
ONS național pentru interconectarea în rețeaua globală   
 

45.000 Euro 

Cap. 7   Cheltuieli ale editorului național ca partener GDSN al GS1 France și 
administrarea bazei de date SyncProdRo  
 

  40.000 Euro 

Cap. 8 Cheltuieli în cadrul grupei GSMP pentru trasabilitate. Implementarea unui 
portal pentru rechemări în caz de incidente (proiect nou; fază specificații) 
 

45.000 Euro 

Cap. 9 Cheltuieli în cadrul programelor SANITAS și TRANS 
 

10.000 Euro 

Cap. 10   Cheltuieli de marketing şi publicitate (apariţii în publicaţii de specialitate, 
mailing-uri şi pliante pentru informarea unor segmente ţintă ale comunităţii 
de afaceri din România)  
 

12.000 Euro 

Cap. 11 Cheltuieli cu infrastructura, securitatea IT 
 

48.000 Euro 

Cap. 12 Organizare de seminarii la sediu sau, la cerere, la beneficiar, pe teme legate 
de standarde și soluții GS1 (închirieri de spații, editare suporturi de curs, 
racolare lectori, cheltuieli de deplasare, după caz) 

20.000 Euro 

 TOTAL: 598.000 Euro 
 Venituri   
  

Conform art. 1 & 2                        
598.000 Eur 

 


