
CODALOC v3.1CODALOC v3.1
Manual de utilizareManual de utilizare

www.gs1ro.orgwww.gs1ro.org

The Global Language of BusinessThe Global Language of Business



Cuprins

1

2

4

4
9

11
12
13

14

17
17
20

23
23
26

27
27
28

1. Mod de acces   

2. Proceduri ºi tipuri de cereri   

3. Completarea cererilor de coduri de bare pentru produse destinate
vânzãrii cu amãnuntul  
3.1. Cerere cod de bare pentru produse de bazã - toate domeniile 

de activitate   
3.2. Cerere cod de bare pentru publicaþii periodice - cazuri speciale   
3.3. Cerere cod de bare pentru cãrþi - cazuri speciale
3.4. Cerere cod de bare pentru îmbrãcãminte - cazuri speciale   
3.5. Cerere cod de bare pentru încãlþãminte - cazuri speciale   
3.6. Cerere cod de bare pentru produse cu mãsurã variabilã - 

cazuri speciale   

4. Completarea cererilor de coduri de bare pentru grupãri standard 
(ambalãri colective)
4.1. Cerere cod de bare pentru ambalãri omogene   
4.2. Cerere cod de bare pentru ambalãri neomogene   

5. Cum se vizualizeazã codurile de bare alocate?
5.1. Istoricul cererilor fãcute pânã acum
5.2. Cãutare cereri

6. Aplicaþii de cãutare online a codurilor de bare
6.1. Registrul internaþional GEPIR v4.0: http://gepir.gs1.org
6.2. GEPIR pe telefonul mobil: m.coduridebareonline.ro 

Cerinþe minime de sistem:

n Rezoluþie ecran: 1024 x 768 (Recomandat 1200×960)

n Browser web: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Edge, Safari

Cerinþe minime de sistem:

n Rezoluþie ecran: 1024 x 768 (Recomandat 1200×960)

n Browser web: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Edge, Safari



1. Mod de acces

n

n

Aplicaþia online CODALOC v.3.1, destinatã cererii, alocãrii ºi gestionãrii 
codurilor de bare, se poate accesa:

din pagina de start a GS1 Romania (http://www.gs1.ro) prin click 
pe banner-ul portocaliu Alocare coduri de bare 

direct la adresa https://codaloc.gs1.ro 

Pentru autentificare, se utilizeazã butonul Login din partea dreaptã sus a 
paginii ºi apoi se introduce numele de utilizator ºi parola din contractul de 
utilizare a Sistemului GS1.

1. Mod de acces
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2. Proceduri ºi tipuri de cereri

n

n

n

n

n

n

n

n

Dupã autentificare, utilizatorul poate completa formulare de cereri de 
coduri de bare organizate pe nivele de ambalare ierarhice ºi pe tipuri de 
produse:

Cereri coduri pentru produse de bazã 

Cereri coduri pentru ambalãri omogene (mai multe produse de 
acelaºi fel) 

Cereri coduri pentru ambalãri neomogene (minim douã produse 
diferite) 

Cereri coduri pentru publicaþii periodice 

Cereri coduri pentru cãrþi 

Cereri coduri pentru îmbrãcãminte 

Cereri coduri pentru încãlþãminte 

Cereri coduri pentru produse cu greutate variabilã 
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Important! Cererile de coduri de bare se trimit spre alocare toate 
odatã, la finalul sesiunii, cu ajutorul butonului Trimite 
lista de cereri la GS1 (fãrã apãsarea acestui buton, 
cererile rãmân local în computerul dvs.). Cererile de 
coduri de bare nu se trimit la GS1 una câte una, dupã 
completarea fiecãrei cereri.

Important! Cererile de coduri de bare se trimit spre alocare toate 
odat , la finalul sesiunii, cu ajutorul butonului Trimite 
lista de cereri la GS1 

ã
(fãrã apãsarea acestui buton, 

cererile rãmân local în computerul dvs.). Cererile de 
coduri de bare nu se trimit la GS1 una câte una, dupã 
completarea fiecãrei cereri.

Important în cazul volumelor mari de cereri! Cererile de coduri de 
bare pentru produse de bazã sau pentru ambalãri 
omogene pot fi transmise la GS1 Romania ºi sub forma 
unui fiºier XLS. Vã rugãm sã solicitaþi modelul de fiºier 
printr-un e-mail la adresa office@gs1.ro. 

Notã: Cererile pentru ambalãri neomogene, îmbrãcãminte, 
încãlþãminte, cãrþi, publicaþii periodice ºi greutate 
variabilã pot fi efectuate numai prin interfaþa web.

Important în cazul volumelor mari de cereri! Cererile de coduri de 
bare pentru

 

la @gs1.ro. 

Notã: pentru , îmbr c minte, 
înc l minte, c r i, publica ii periodice i greutate 
variabil te

 produse de bazã sau pentru ambalãri 
omogene pot fi transmise la GS1 Romania ºi sub forma 
unui fiºier XLS. Vã rugãm sã solicitaþi modelul de fiºier 
printr-un e-mail adresa office

Cererile  ambalãri neomogene ã ã
ã þã ã þ þ º

ã pot fi efectua  numai prin interfaþa web.

Alte funcþionalitãþi ale aplicaþiei:

Modificã societatea

Istoricul cererilor fãcute pânã acum

Cãutare cereri

Documente primite

Descarcã CODALOC v3.1 – Manual de utilizare

Descarcã Sistemul GS1 - Manualul Global al Utilizatorului

Descarcã Ghid de buzunar pentru identificarea ºi marcarea 
articolelor comerciale destinate vânzãrii cu amãnuntul, inclusiv 
cãrþi ºi publicaþii periodice

Descarcã Codurile de bare - Cum sã le folosim corect 
(Recomandãri de bune practici)

Descarcã Reguli de alocare a GTIN-urilor - pe înþelesul tuturor

Descarcã Reguli de alocare a GTIN-urilor în sectorul sãnãtãþii.

Procedura de obþinere a codurilor se face în mai mulþi paºi:

Se completeazã întâi formularul de cerere pentru primul produs;

Se apasã butonul Adaugã;

Dupã completarea primei cereri se continuã sesiunea prin 
selectarea unei noi cereri dacã trebuie sã codificaþi mai multe 
produse sau nivele ierarhice de ambalare ale acestora folosind 
butoanele corespunzãtoare din pagina;

Se apasã butonul Trimite lista de cereri la GS1.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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3. Completarea cererilor de coduri de 
bare pentru produse destinate 
vânzãrii cu amãnuntul

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

3.1. Cerere cod de bare pentru produse de 
bazã - toate domeniile de activitate 

n

n

Ca regulã generalã codificarea se începe pornind de la produsul de bazã 
(cea mai micã unitate care are nevoie sã fie identificatã printr-un GTIN), 
numit în mod uzual articol comercial. 

Un articol comercial (orice produs sau serviciu care are un preþ ºi care 
poate fi comandat sau facturat în orice punct al lanþului de distribuþie ºi 
despre care este nevoie sã extragem informaþii stocate în fiºiere informatice) 
este identificat unic la nivel internaþional printr-un numãr global de articol 
numit GTIN (Global Trade Item Number). 

Numãrul GTIN este reprezentat grafic printr-un simbol de cod de bare 
EAN-8 (pentru produse foarte mici), EAN-13 sau GS1 DataBar pentru 
captura automatã a datelor la punctele de vânzare cu amãnuntul. Pentru 
scopuri logistice, GTIN poate fi reprezentat în cod de bare ITF-14 sau 
GS1-128.

Orice articol comercial trebuie sã primeascã un nou GTIN atunci când se 
schimbã schimbã una dintre caracteristicile predefinite ale acestuia:

denumirea produsului (produs nou);
compoziþia sau funcþionalitatea produsului;
denumirea mãrcii comerciale;
conþinutul net declarat;
dimensiunile sau greutatea brutã;
cantitatea în ambalaj/cutie colectivã (numãrul de bucãþi);
preþul pe ambalaj;
asortimentul predefinit;
adãugarea/retragerea unei certificãri;
sau în cazul unor variante promoþionale.

Se acceseazã Creeazã cerere nouã pentru produs de bazã. În fiºa care se 
deschide trebuie completate obligatoriu câmpurile cu steluþã roºie, restul 
atributelor sunt opþionale, completarea acestora fiind la discreþia 
utilizatorului:

Tip cod*. Se selecteazã GTIN-13 sau GTIN-8 (câmp obligatoriu).

Domeniul activitate*. În cazul în care societatea este înscrisã cu 
mai multe domenii de activitate, se selecteazã domeniul de 
activitate corespunzãtor produsului pentru care se completeazã 
cererea (câmp obligatoriu).
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Denumire produs*. Numele produsului - maxim 200 caractere 
(câmp obligatoriu). Se va completa denumirea produsului aºa cum 
apare în bazele de date ale clienþilor, inclusiv gramajul, culoarea, 
mãrimea, dupã caz.

Denumire scurtã. Maxim 30 caractere.

Descriere etichetã*. Maxim 500 caractere. Se va completa textul 
afiºat pe faþa frontalã a produsului (câmp obligatoriu).

Observaþii. Indicaþii speciale privind modul de utilizare, avertizãri, 
alergeni etc.

Promoþie. Se bifeazã în cazul cererilor de cod de bare pentru 
promoþii.

Nume brand*. Marca producãtorului sau a produsului. Dacã 
produsul nu are ”Brand”, se completeazã ”Fãrã brand”. Maxim 70 
caractere (câmp obligatoriu).

Cod intern. Codul intern alocat de fabricant produsului. Maxim 70 
caractere.

Tip material de ambalare*. Se alege denumirea materialului de 
ambalaj utilizat (câmp obligatoriu).

Tip ambalaj*. Se alege denumirea ambalajului utilizat. Dacã ”Tip 
material de ambalare” are valoarea ”Nu existã în listã”, se com-
pleteazã ambele informaþii - tip ambalaj ºi tip material de ambalare 
- în câmpul ”Ambalaj nespecificat în liste” (câmp obligatoriu).

Cantitatea netã* ºi Unitatea de mãsurã asociatã care se selecteazã 
din listã (câmp obligatoriu).

Pieþe þintã*. Se selecteazã þara / þãrile de comercializare a 
produsului (câmp obligatoriu).

Link prezentare produs. Reprezintã adresa paginii web a 
produsului sau a companiei. De exemplu,  http://www.companie. 
ro/produs.html 

Link imagine produs. Reprezintã adresa paginii web a imaginii 
produsului si trebuie sã aibã o extensie de imagine de tip png, jpg, 
gif. De exemplu,  http://www.companie.ro/produs/imagine.jpg

Înãlþimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Lãþimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Lungimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Diametrul ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Greutatea brutã ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Important! În toate câmpurile referitoare la caracteristice 
dimensionale ale produsului, zecimala trebuie 
marcatã cu punct, nu cu virgulã.

Important! În toate câmpurile referitoare la caracteristice 
dimensionale ale produsului, zecimala trebuie 
marcatã cu punct, nu cu virgulã.
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n

n

Reþele autohtone de distribuþie. Se selecteazã din listã sau se 
completeazã numele retailerului prin care se comercializeazã 
produsul.

Clasificarea globalã produs GS1-GPC*. Se selecteazã din listele 
organizate pe nivele de clasificare pânã la codul de Brick (câmp 
obligatoriu). 

Prin apãsarea butonului Adaugã, cererea este adãugatã la lista de cereri 
ce trebuie trimise spre alocare la GS1. În cazul în care unul dintre câmpurile 
obligatorii (marcate cu steluþã roºie) nu a fost completat, se va primi 
un mesaje de eroare care indicã exact câmpul/câmpurile care trebuie 
corectat/e:

Informaþiile eronate introduse în cerere se pot modifica sau ºterge cu 
ajutorul butoanelor Modificã cererea curentã ºi Sterge aceastã cerere. 

Dacã mai sunt cereri de adãugat, se revine la Lista de cereri folosind link-
ul <<Cãtre listã ºi Se creeazã o nouã cerere. Se repetã procedura pânã 
epuizaþi lista de produse pentru care aveþi nevoie de coduri la acel moment. 
La terminarea listei de cereri se apasã butonul Trimite lista de cereri la GS1.

Greutatea netã este obligatorie: Valoarea este cerutã. 

U.M. este obligatorie: Valoarea este cerutã. 

Clasificare globalã produs: Valoarea este cerutã. 

Recomandare 1: În cazul în care se doresc coduri pentru produse cu 
caracteristici asemãnãtoare, pentru a evita reintrodu-
cerea informaþiilor obligatorii, se poate duplica o 
cerere anterioarã folosind butonul Adaugã duplicat. 
Cererea duplicatã se modificã corespunzãtor 
caracteristicile noului produs, dupã care se apasã 
butonul Adaugã.

Recomandare 2: În cazul în care se doreºte cod de bare ºi pentru 
ambalarea omogenã (mai multe produse de acelasi 
fel, într-un ambalaj) a produsului de bazã, dupã 
efectuarea cererii produsului de bazã se merge în 
partea de jos a paginii ºi se apasã pe butonul Adaugã 
ambalaj omogen pentru codul de mai sus, în acest fel 
descrierea produsului de bazã apãrând deja 
completatã. Cererea pentru ambalajul colectiv se 
completeazã urmãrind cu stricteþe câmpurile 
obligatorii marcate cu steluþã roºie.

Recomandare 1: În cazul în care se doresc coduri pentru produse cu 
caracteristici asemãnãtoare, pentru a evita reintrodu-
cerea informaþiilor obligatorii, se poate duplica o 
cerere anterioarã folosind butonul . 
Cererea duplicatã se modificã corespunzãtor 
caracteristicile noului produs, dupã care se apasã 
butonul .

Recomandare 2: În cazul în care se doreºte cod de bare ºi pentru 
ambalarea omogenã (mai multe produse de acelasi 
fel, într-un ambalaj) a produsului de bazã, dupã 
efectuarea cererii produsului de bazã se merge în 
partea de jos a paginii ºi se apasã pe butonul 

, în acest fel 
descrierea produsului de bazã apãrând deja 
completatã. Cererea pentru ambalajul colectiv se 
completeazã urmãrind cu stricteþe câmpurile 
obligatorii marcate cu steluþã roºie.

Adaugã duplicat

Adaugã

Adaugã 
ambalaj omogen pentru codul de mai sus
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Recomandare 3: Apãsaþi butonul Trimite lista de cereri la GS1 doar la 
finalul sesiunii dup  ce aþi terminat de completat toate 
cererile de coduri necesare în acel moment.

ã

Înainte de a trimite lista de cereri de coduri de bare spre alocare la GS1, 
cererile pot fi vizualizate / modificate / ºterse în orice moment:

utilizând link-ul <<Cãtre listã aflat în partea de jos a oricãrei pagini

apãsând butonul Contul meu din colþul din dreapta sus al paginii

n

n

Recomandare 3: Apãsaþi butonul Trimite lista de cereri la GS1 doar la 
finalul sesiunii dup  ce aþi terminat de completat toate 
cererile de coduri necesare în acel moment.

ã
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O parte din informaþiile completate în câmpurile obligatorii sunt vizibile 
imediat dupã alocarea codului de bare în GEPIR (Global Electronic Party 
Information Registry), la adresa http://gepir.gs1.org

 

Notã: Pentru alocarea codurilor de bare este suficientã completarea 
câmpurilor obligatorii marcate cu steluþã roºie din fiºa de produs.

Pentru edituri a fost creat formularul dedicat "Creeazã cerere cod de 
bare pentru publicaþii periodice". Când se realizeazã o astfel de cerere, 
suplimentar atributelor pentru produs de bazã se completeazã atribute 
specifice acestei categorii:

ISSN. Se completeazã cu codul ISSN obþinut de la Biblioteca 
Naþionalã a României.

An publicaþie*. Numãrul anului de apariþie a publicaþiei (câmp 
obligatoriu).

Data primei apariþii. În format ZZ/LL/AAAA.

Add-on. Se selecteazã Add-on, apoi se bifeazã 2 caractere sau 5 
caractere. 

Tip apariþie. Se selecteazã intervalul de apariþie al publicaþiei  
(câmp obligatoriu).

Cererea este finalizatã dupa ce se apasã butonul Adauga cerere. Pentru 
alocarea codului cererea se trimite la GS1 Romania prin apãsarea butonului 
Trimite lista de cereri la GS1.

Regulile de alcãtuire a Add-on-ului sunt explicate în Ghidul de buzunar - 
Identificarea ºi marcarea articolelor comerciale destinate vânzãrii cu 
amãnuntul, inclusiv cãrþi ºi publicaþii periodice care se poate obþine:

tipãrit, direct de la sediul GS1 Romania

online, dupã autentificarea pe site-ul GS1 Romania, de la adresa 
https://www.gs1.ro/documentatii-gs1/ 

online, dupã autentificarea în CODALOC

Notã: Pentru alocarea codurilor de bare este suficientã completarea 
câmpurilor obligatorii marcate cu steluþa roºie din fiºa de produs.

Important! Cererile de cod de bare sunt efectiv trimise la GS1 Romania 
numai prin apãsarea butonului Trimite lista de cereri la GS1 
ce se gãseºte:

l în partea de jos a paginii, dupã ce s-a adãugat cu succes 
o cerere de cod de bare

l în partea de jos a paginii, dupã ce s-a apãsat butonul 
Contul meu aflat în colþul din dreapta sus al paginii

3.2. Cerere cod de bare pentru publicaþii 
periodice - cazuri speciale

n

n

n

n

n

n

n

n

Important! Cererile de cod de bare sunt efectiv trimise la GS1 Romania 
numai prin apãsarea butonului Trimite lista de cereri la GS1 
ce se gãseºte:

în partea de jos a paginii, dupã ce s-a adãugat cu succes 
o cerere de cod de bare

în partea de jos a paginii, dupã ce s-a apãsat butonul 
Contul meu aflat în colþul din dreapta sus al paginii

l

l
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3.3. Cerere cod de bare pentru cãrþi - 
cazuri speciale

Tot pentru edituri a fost realizat formularul de cerere "Creeazã cerere 
cod de bare pentru cãrþi". Procedura de completare este similarã cererilor 
pentru produs de bazã. Suplimentar se va mai completa numãrul  ISBN, 
obþinut de la Biblioteca Naþionalã a României.

Cererea este finalizatã dupã ce se apasã butonul Adaugã cerere. Apoi 
cererea se trimite la GS1 Romania prin apãsarea butonului Trimite lista de 
cereri la GS1, pentru a putea fi vizualizatã de catre operatorul GS1 Romania 
care verificã ºi alocã codul de bare.

Notã: Pentru alocarea codurilor de bare este suficientã completarea 
câmpurilor obligatorii marcate cu steluþã roºie din fiºa de produs.
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3.4. Cerere cod de bare pentru îmbrãcãminte - 
cazuri speciale

n

n

Societãþile care activeazã în domeniul confecþiilor textile (confecþii 
pentru copii, femei, bãrbaþi, ciorapi) au la dispoziþie o cerere de coduri care 
le permite o descriere corespunzãtoare fiecãrei categorii de produs, în 
funcþie de mãrimi ºi culori. Se vor completa suplimentar cererii de cod 
pentru produs de bazã atributele urmãtoare:

Codificã defalcat. Se bifeazã dacã se doresc coduri de bare pentru 
mãrimi ºi culori (în acest mod aveþi posibilitatea sã alegeþi din listã 
mãrimea ºi culoarea).

Categorie. Se selecteazã categoria din care face parte produsul 
pentru care se completeazã cererea de cod de bare.

Dupã apãsarea butonului Adaugã cerere, în cazul în care a fost bifat 
câmpul Codificã defalcat, se deschide un nou ecran de unde pot fi selectate 
mãsurile ºi culorile ce se doresc a fi codificate. Cererea se finalizeazã prin 
apãsarea butonului Trimite lista de cereri la GS1.

Notã: Pentru alocarea codurilor de bare este suficientã completarea 
câmpurilor obligatorii marcate cu steluþã roºie din fiºa de produs.
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3.5. Cerere cod de bare pentru încãlþãminte -  
cazuri speciale

n

n

Pentru producãtorii de încãlþãminte a fost realizatã rubrica "Creeazã 
cerere cod de bare pentru încãlþãminte". Se vor completa suplimentar 
cererii de cod pentru produs de bazã atributele urmãtoare:

Codificã defalcat. Se bifeazã dacã se doresc coduri de bare pentru 
diferite mãrimi ºi culori (în acest mod aveþi posibilitatea sã alegeþi 
din listã mãrimea ºi culoarea).

Categorie. Se selecteazã categoria din care face parte produsul 
pentru care se completeazã cererea de cod de bare.

Dupã apãsarea butonului Adaugã cerere, în cazul în care a fost bifat 
câmpul Codificã defalcat, se deschide un nou ecran de unde pot fi selectate 
mãsurile ºi culorile ce se doresc a fi codificate. Cererea se finalizeazã prin 
apãsarea butonului Trimite lista de cereri la GS1.

Notã: Pentru alocarea codurilor de bare este suficientã completarea 
câmpurilor obligatorii marcate cu steluþã roºie din fiºa de produs.
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3.6. Cerere cod de bare pentru produse cu 
mãsurã variabilã - cazuri speciale

n

n

n

n

n

n

Pentru societãþile care fabricã produse care sunt comandate ºi vândute  
în cantitãþi care pot varia continuu, cum ar fi fructele ºi legumele, carnea, 
brânza, sfoara, lanþul, carpetele în rolã etc. s-a creat formularul de cerere 
specific numit generic "Creeazã cerere cod de bare pentru produse cu 
greutate variabilã".

Spre deosebire de articolele cu mãrime fixã, articolele cu mãrime 
variabilã au o mãsurã care variazã continuu în timp ce celelalte caracteristici 
rãmân neschimbate. Mãsura variabilã poate fi greutatea, lungimea, numãrul 
de elemente conþinute sau volumul. 

Un produs al cãrui preþ este dependent de o mãsurã care este variabilã 
continuu poate fi identificat cu numere GTIN codificate în simboluri EAN-13, 
GS1 DataBar sau în conformitate cu regulile naþionale locale. Pentru ca 
aceste produse sã fie vândute la punctul de vânzare cantitatea, greutatea 
sau preþul trebuie sã fie incluse în codul de bare.

GS1 România a convenit utilizarea prefixelor 25 ºi 26 pentru structuri de 
identificare a produselor cu mãsurã variabilã codificate la sursã. Structura 
numãrului naþional de produs cu circulaþie restrânsã (RCN-13) este:

Prefix GS1 Numãr naþional Mãsura variabilã exprimatã în UM Cifrã de 

de produs proprie cu 3 zecimale (99,999) control

   25 / 26   A A A A A M M M M M      C

în care:

25: prefixul alocat pe plan naþional pentru identificarea produselor 
alimentare; 

26: prefixul alocat pe plan naþional pentru identificarea produselor 
nealimentare; 

AAAAA: numãr naþional de produs alocat, la cerere, de GS1 
Romania din Cataloagele naþionale, structurate pe tipuri de 
produse; 

MMMMM: mãsura variabilã: masa netã (kg) /lungimea (m)/ 
suprafaþa (m)/ volumul net (l sau m3) exprimatã cu 3 zecimale 
(99,999);

C: cifrã de control calculatã dupã algoritmul standard modulo 10.

Formularul de cerere pentru produs cu mãrime variabilã va conþine 
suplimentar celui pentru produs de bazã câmpul:

Categorie*. Se selecteazã categoria din care face parte produsul 
pentru care a fost completatã cererea de cod de bare (câmp 
obligatoriu).

Prefix GS1 Numãr naþional Mãsura variabilã exprimatã în UM Cifrã de 

de produs proprie cu 3 zecimale (99,999) control
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Dupã completarea fiºei, se apasã butonul Adaugã cerere. Dacã aceasta a 
fost completatã corect ºi nu mai sunt produse de codificat, cererea se poate 
finaliza prin apãsarea butonului Trimite lista de cereri la GS1.
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3. Completarea cererilor de coduri de bare pentru vânzarea cu amãnuntul

Nota 1: Pentru alocarea codurilor de bare este suficientã completarea 
câmpurilor obligatorii marcate cu steluþã roºie din fiºa de produs.

Nota 2: Soluþiile de codificare cu coduri de bare a produselor cu mãrime 
variabilã sunt soluþii naþionale. De aceea, companiile 
exportatoare trebuie sã adopte soluþiile în vigoare în þara de 
destinaþie, obþinând, prin GS1 Romania, detalii de la organizaþia 
GS1 din þara respectivã.



Recomandare: Atunci când se realizeazã cererea pentru produsul cu 
mãrime variabilã, se recomandã sã se efectueze ºi 
cererea pentru unitatea logisticã. Astfel, dupã 
adãugarea cererii, se va apãsa butonul Adaugã ambalaj 
omogen pentru codul de mai sus.

Conform specificaþiilor generale GS1, ambalajele 
colective care conþin produse cu mãrime variabilã sunt 
identificate obligatoriu cu coduri de 14 cifre care încep 
cu cifra 9 în prima pozitie. Cererea pentru ambalare 
omogenã se efectueazã cu specificarea expresã cã la 
tipul de cod se va bifa GTIN-14. Reprezentarea graficã a 
unui astfel de numãr va fi codul ITF-14 urmat de mãsura 
variabilã reprezentatã într-un cod de bare GS1-128 sau 
se va folosi doar un cod GS1-128 pentru ambele atribute 
ºi identificatorii de aplicaþie corespunzãtori.

Dupã ce se efectueazã ºi cererea pentru ambalarea 
omogenã, se va apãsa butonul Trimite lista de cereri la 
GS1 pentru a se aloca ambele coduri simultan.

Recomandare: Atunci când se realizeazã cererea pentru produsul cu 
mãrime variabilã, se recomandã sã se efectueze ºi 
cererea pentru unitatea logisticã. Astfel, dupã 
adãugarea cererii, se va apãsa butonul 

Conform specificaþiilor generale GS1, ambalajele 
colective care conþin produse cu mãrime variabilã sunt 
identificate obligatoriu cu coduri de 14 cifre care încep 
cu cifra 9 în prima pozitie. Cererea pentru ambalare 
omogenã se efectueazã cu specificarea expresã cã la 
tipul de cod se va bifa GTIN-14. Reprezentarea graficã a 
unui astfel de numãr va fi codul ITF-14 urmat de mãsura 
variabilã reprezentatã într-un cod de bare GS1-128 sau 
se va folosi doar un cod GS1-128 pentru ambele atribute 
ºi identificatorii de aplicaþie corespunzãtori.

Dupã ce se efectueazã ºi cererea pentru ambalarea 
omogenã, se va apãsa butonul Trimite lista de cereri la 
GS1

Adaugã ambalaj 
omogen pentru codul de mai sus.

 pentru a se aloca ambele coduri simultan.
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4. Completarea cererilor de coduri de 
bare pentru grupãri standard 
(ambalãri colective)

n

n

n

n

n

n

n

n

4.1. Cerere cod de bare pentru ambalãri 
omogene

n

n

n

Articolele comerciale pot fi articole individuale vândute de obicei la 
punctele de vânzare cu amãnuntul sau grupãri ale acestora care sunt 
ambalate împreunã pentru a uºura distribuþia ºi operaþiile de ambalare. 
Grupãrile standard pot fi :

omogene - conþin mai multe produse de acelaºi fel (la cel mai înalt 
nivel de ambalare ele sunt identificate cu acelaºi GTIN)

neomogene - conþin cel puþin douã produse diferite identificate cu 
GTIN-uri diferite.

Grupãrile standard pot fi identificate fie printr-un GTIN-13, fie printr-un 
GTIN-14. Soluþia GTIN-14 este valabilã doar pentru grupãri standard 
omogene ºi permite maxim 8 nivele diferite de ambalare pentru un GTIN-13 
dat. La baza alocãrii unui nou numãr de identificare stau urmãtoarele criterii:

numãrul articolelor elementare conþinute

natura grupãrii (carton, hârtie, folie, paletã, box-paletã etc.)

modificãri mai mari de 20% ale dimensiunilor logistice sau ale 
greutãþii brute

În CODALOC, când se completeazã cererea de cod pentru ambalare 
omogenã sau ambalare neomogenã, solicitantul trebuie sã ºtie locul în care 
se va utiliza acesta: pentru vânzare în magazin sau pentru recepþie în 
depozit. Se recomandã alegerea numãrului GTIN-14 atunci când:

dimensiunile ambalajelor sunt mari;

materialul de ambalare este cartonul ondulat;

mediile de utilizare sunt cele logistice.

Fiºa ce trebuie completatã pentru obþinerea unui cod de bare pentru 
ambalare omogenã este structuratã astfel:

GTIN*. Se completeazã manual GTIN-ului produsului conþinut sau 
se alege din lista care apare dupã completarea primelor 7 cifre ale 
GTIN-ului (câmp obligatoriu).

Tip cod*. Se selecteazã tipul de cod GTIN-13 sau GTIN-14 (câmp 
obligatoriu).

Domeniu activitate*. În cazul în care societatea dvs. este înscrisã 
cu mai multe domenii de activitate, se selecteazã domeniul de 
activitate corespunzãtor produsului pentru care se completeazã 
cererea de cod de bare (câmp obligatoriu).

4. Completarea cererilor de coduri de bare pentru ambalãri colective
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Tip produs. Se selecteazã tipul unitãþii logistice: pachet omogen 
sau paleta omogenã.

Denumire produs*. Numele unitãþii ambalate - maxim 200 
caractere (câmp obligatoriu).

Denumire scurtã. Maxim 30 caractere.

Descriere etichetã*. Maxim 500 caractere (câmp obligatoriu).

Observaþii. Indicaþii speciale privind modul de utilizare, avertizãri, 
alergeni etc.

Nume brand*. Dacã produsul nu are ”Brand”, completaþi ”Fãrã 
brand”. Maxim 70 caractere (câmp obligatoriu).

Cod intern. Codul intern de fabricaþie al produsului. Maxim 70 
caractere.

Tip material de ambalare*. Se alege denumirea materialului de 
ambalaj utilizat (câmp obligatoriu).

Tip ambalaj*. Se alege denumirea ambalajului utilizat. Dacã ”Tip 
material de ambalare” are valoarea ”Nu existã în listã”, se com-
pleteazã ambele informaþii - tip ambalaj ºi tip material de ambalare 
- în câmpul ”Ambalaj nespecificat în liste” (câmp obligatoriu).

Cantitatea netã* ºi Unitatea de mãsurã asociatã care se selecteazã 
din listã (câmp obligatoriu).

Piaþa þintã*. Pentru selecþie multiplã þineþi apãsat tasta Ctrl ºi 
selectaþi cu mouse-ul câte elemente doriþi.

Link prezentare produs. Reprezintã adresa paginii web a 
produsului sau a companiei. Maxim 2500 caractere (http:// 
www.exemplu.ro/).

Link imagine produs. URL imagine externã, maxim 2500 caractere. 
Formatul imaginii trebuie sã fie 1:1. (http://www.exemplu.ro/ 
image.png).

Numãr bucãþi*. Introduceþi numãrul de bucãþi ale produsului de 
bazã împachetat (câmp obligatoriu).

Nivel de ambalare. Introduceþi cifra corespunzãtoare nivelului de 
ambalare pentru care solicitaþi codul de bare.

Înãlþimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Lãþimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Lungimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Clasificare globala produs*. Câmpul este pre-completat cu 
valoarea brick-ului înregistratã pentru produsul conþinut. Dacã nu 
este completat se clasificã conform schemei globale GS1 (câmp 
obligatoriu). 

Cererea se finalizeazã prin apãsarea butonului Adaugã. Dacã nu mai sunt 
cereri de adãugat, se trimite cererea la GS1 Romania prin butonul Trimite 
lista de cereri la GS1.
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4.2. Cerere cod de bare pentru ambalãri 
neomogene

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Formularul de cereri pentru ambalãri neomogene conþine în general 
aceleaºi câmpuri de informaþii ca ambalãrile omogene, cu excepþia primului 
câmp referitor la GTIN-ul conþinut.

Tip cod*. Se selecteazã tipul de cod GTIN-13 sau GTIN-14 (câmp 
obligatoriu).

Domeniu activitate*. În cazul în care societatea este înscrisã cu mai 
multe domenii de activitate, se selecteazã domeniul de activitate 
corespunzãtor produsului pentru care se completeazã cererea de 
cod de bare (câmp obligatoriu).

Tip produs*. Se selecteazã categoria de unitate logisticã: pachet 
neomogen sau paleta neomogenã.

Denumire produs*. Numele produsului neomogen - maxim 200 
caractere (câmp obligatoriu).

Denumire scurtã. Maxim 30 caractere.

Descriere etichetã*. Maxim 500 caractere (câmp obligatoriu).

Observaþii. Indicaþii speciale privind modul de utilizare, avertizãri, 
alergeni etc.

Nume brand*. Dacã produsul nu are ”Brand”, completaþi ”Fãrã 
brand”. Maxim 70 caractere (câmp obligatoriu).

Cod intern. Codul intern de fabricaþie al produsului. Maxim 70 
caractere.

Tip material de ambalare*. Se alege denumirea materialului de 
ambalaj utilizat (câmp obligatoriu).

Tip ambalaj*. Se alege denumirea ambalajului utilizat. Dacã ”Tip 
material de ambalare” are valoarea ”Nu existã în listã”, se com-
pleteazã ambele informaþii - tip ambalaj ºi tip material de ambalare 
- în câmpul ”Ambalaj nespecificat în liste” (câmp obligatoriu).

Cantitatea netã* ºi Unitatea de mãsurã asociatã care se selecteazã 
din listã (câmpuri obligatorii).

Piaþa þintã*. Pentru selecþie multiplã þineþi apãsat tasta Ctrl ºi 
selectaþi cu mouse-ul câte elemente doriþi.

Link prezentare produs. Reprezintã adresa paginii web a 
produsului sau a companiei. Maxim 2500 caractere (http:// 
www.exemplu.ro/).

Link imagine produs. URL imagine externã, maxim 2500 caractere. 
Formatul imaginii trebuie sã fie 1:1. (http://www.exemplu.ro/ 
image.png).

Nivel de ambalare. Câmp completat automat de sistem.
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n

l

l

l

l

n

n

n

n

Conþinut. Trebuie sã introduceþi minim 2 produse diferite ºi maxim 
8 produse diferite cu urmãtoarele informaþii:

Numãr produse. 

Numãr bucãþi. Se introduce numãrul total de bucãþi pentru 
fiecare tip de produs împachetat.

GTIN conþinut. Se introduce GTIN-ul corespunzãtor fiecãrui 
produs împachetat.

Denumire produs conþinut. Se introduce denumirea produsului 
împachetat.  

Înãlþimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Lãþimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Lungimea ºi unitatea de mãsurã asociatã.

Clasificare globala produs*. Se clasificã pachetul conform 
schemei globale GS1 cu codul de brick aferent produsului 
preponderent conþinut (câmp obligatoriu). 

Cererea se finalizeazã prin apãsarea butonului Adaugã. Dacã nu mai sunt 
cereri de adãugat, se trimite cererea la GS1 Romania prin butonul Trimite 
lista de cereri la GS1.

Recomandare: Pentru ambalãri omogene ce conþin produse din 
import, codificate în þara de provenienþã, al  
doilea GTIN conþinut se va completa cu 13 de 
zero.

Important! În toate câmpurile referitoare la dimensiunile fizice 
ale pachetului/paletei, zecimala trebuie marcatã cu 
punct, nu cu virgulã.

Recomandare: Pentru ambalãri omogene ce conþin produse din 
import, codificate în þara de provenienþã, al  
doilea GTIN conþinut se va completa cu 13 de 
zero.

a trebuie marcatã cu 
punct, nu cu virgulã.

Important! În toate câmpurile referitoare la dimensiunile fizice 
ale pachetului/paletei, zecimal



5. Cum se vizualizeazã codurile 
       alocate?

n

l

l

n

n

n

5.1. Istoricul cererilor fãcute pânã acum

Paºii de urmat pentru a vizualiza codurile alocate sunt:

Se acceseazã aplicaþia online CODALOC:

din pagina de start a GS1 Romania (http://www.gs1.ro) prin 
click pe banner-ul portocaliu Alocare coduri de bare sau

direct la adresa https://codaloc.gs1.ro 

Autentificarea se realizeazã cu ajutorul butonului Login din partea 
dreaptã sus a paginii ºi apoi se introduce numele de utilizator ºi 
parola din contractul de utilizare a Sistemului GS1

Rãspunsul la cererile recent efectuate se aflã în Istoricul cererilor 
fãcute pânã acum (codurile se alocã în aproximativ o orã de la 
momentul efectuãrii cererii, cu condiþia ca aceasta sã fie realizatã în 
intervalul 8.30-16.00, din zilele luni-vineri)

Dacã se doreºte obþinerea tuturor codurilor alocate, se acceseazã 
Cãutare cereri. Codurile pot fi afiºate numai precizând intervalele 
de cãutare de maxim un an. 

Prin Istoricul cererilor fãcute pânã acum utilizatorul poate vizualiza 
istoricul cererilor efectuate grupate pe zile, într-un tabel în care se indicã 
numãrul de cereri efectuate ºi tipul cererii.

5. Cum se vizualizeazã codurile alocate
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Prin click pe data trimiterii cererii se pot vizualiza sub formã tabelarã 
detaliile cererii, mai exact data alocãrii, status-ul produsului (activ - cod în 
uz; dormant - codul nu se mai utilizeazã), GTIN, denumire produs, cod intern, 
cantitate netã, URL produs/companie, upload imagine produs.

Prin click pe pictograma Excel, se pot descãrca sub formã de tabel 
informaþiile privind codurile de bare alocate din ziua respectivã.

Prin click pe Denumire, se pot vizualiza informaþiile legate de produsul 
cãruia i-a fost alocat codul de bare (fiºa produsului cu datele completate 
când s-a efectuat cererea). Acest link ajutã la modificarea unor câmpuri ce 
au suferit schimbãri de la data cererii ºi pânã la punerea pe piaþã a 
produsului.

Important! Modificarea cererii poate fi fãcutã doar dacã 
produsul nu a apãrut încã pe piaþã cu atributele 
iniþiale, deoarece ea este deja înregistratã în bazele 
de date ale clienþilor dvs.

Important! Modificarea cererii poate fi fãcutã doar dacã 
produsul nu a apãrut încã pe piaþã cu atributele 
iniþiale, deoarece ea este deja înregistratã în bazele 
de date ale clienþilor dvs.
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Prin click pe GTIN-ul produsului se deschide o paginã în care se poate 
genera în format grafic codul de bare EAN-8, EAN-13 cu sau fãrã Add-on (în 
cazul publicaþiilor periodice) sau ITF-14, la dimensiuni de 80%, 100%, 150% ºi 
200%, rezoluþie de 1200 dpi ºi format GIF, PNG sau JPG.

Link-ul de prezentare produs  în cod de bare bidimensional GS1 QR poate 
fi tipãrit pe ambalajul produsului pentru accesul direct al consumatorului la 
informaþiile despre produs.
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5.2. Cãutare cereri

Implicit sunt listate automat toate cererile efectuate în ultimul an 
calendaristic, sortate în funcþie de destinaþia codului de bare: produs de 
bazã, ambalare omogenã, ambalare neomogenã, greutate variabilã, ...

Intervalul de cãutare poate fi ales de utilizator, cu condiþia sã nu 
depãºeascã un an calendaristic, ºi poate fi restrâns la cãutarea unui: text din 
denumirea produsului, cod intern sau GTIN.

Prin click pe pictograma Excel, se pot descãrca sub forma de tabel 
informaþiile privind codurile de bare alocate în anul respectiv. Cererile mai 
vechi de un an pot fi cãutate introducându-se un interval de timp. Cãutarea 
funcþioneaza doar pentru intervale de maxim un an calendaristic.

Cãutãrile punctuale se pot efectua dupã GTIN-ul produsului. 
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6. Aplicaþii de cãutare online a codurilor
       de bare

6.1. Registrul internaþional GEPIR v4.0:
          http://gepir.gs1.org

n n

n n

Baza de date a Asociaþiei GS1 Romania este conectatã online la Registrul 
Electronic Global GS1 - GEPIR (Global GS1 Electronic Party Information 
Registry). GEPIR este un catalog electronic care reuneºte bazele de date ale 
celor 112 organizaþii naþionale GS1 cu informaþii despre companiile membre 
GS1 din întreaga lume.

Membrii GS1 Romania beneficiazã de versiunea 4.0 a serviciul GEPIR. 
Aceasta oferã celor interesaþi informaþii despre producãtorul ºi produsul 
asociat fiecãrui cod de bare (cu prefixul 594 pentru codurile de 8 ºi 13 cifre ºi 
cu prefixul 1594, 2594, 3594, 4594, 5594 etc. pentru codurile de 14 cifre). 
De asemenea, pe baza Numãrului Global de Locaþie (GLN) se pot afla 
coordonatele societãþii cãreia îi aparþine acesta.

În GEPIR sunt posibile cãutãri dupã urmãtoarele criterii:

GTIN-ul produsului, Numele companiei,

GLN-ul companiei, Alte chei GS1: SSCC, GRAI, GIAI, etc.

6. Aplicaþii de cãutare online a codurilor de bare
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Pe baza introducerii manuale a celor 13 cifre ale codului de bare de pe 
produs, aplicaþia aduce informaþii din GEPIR despre:

Produs: Producãtor:

GTIN GLN

Brand Name Information Provider GLN

Item Name Last Change Date Time

Information Provider GLN GCP

Net Content Party Name

Last Change Date Time Street Address

Internet Link Postal Code

Decodability City

Country ISO Code

Contact Name

Communication channel: 
E-mail, Telefax, Telephone

n n

l l

l l

l l

l l

l l

l l

l l

l l

l

l

l

6. Aplicaþii de cãutare online a codurilor de bare
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6.2. GEPIR pe telefonul mobil:
          m.coduridebareonline.ro 

Aplicaþia se prezintã sub forma unei pagini web, apelabilã de pe orice 
telefon mobil conectat la Internet la adresa m.coduridebareonline.ro ºi de 
pe computer la adresa www.coduridebareonline.ro.

Pe baza introducerii manuale a celor 13 cifre ale codului de bare de pe 
produs, aplicaþia aduce informaþii de încredere provenind de la proprietarul 
de brand care au fost înregistrate de compania membrã în CODALOC chiar 
din momentul alocãrii unui nou GTIN de produs. 
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Automat aceleaºi informaþii sunt transmise automat ºi cãtre Registrul 
Electronic Global GS1 - GEPIR pentru a putea fi vizualizate în întreaga lume 
de cei interesaþi. Cãutãrile în baza de date se pot face ºi pe baza codului GLN 
de identificare a proprietarului de brand, inclusiv numele companiei, 
selectând evident mai întâi þara din catalogul cãreia se vor obþine 
rãspunsurile aºteptate.
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CODALOC v3.1 (https://codaloc.gs1.ro) este serviciul online al 
membrilor GS1 Romania prin care se pot solicita, obþine ºi gestiona 
codurile GTIN pentru identificarea unica la nivel global a produselor, 
indiferent de domeniul economic de activitate, pornind de la produsul 
de baza pâna la ierarhiile de ambalare omogene ºi/sau neomogene.

Prin CODALOC, produsele ºi codurile de bare asociate acestora, 
menþinute de GS1 Romania, sunt:
n disponibile online oricând ºi accesibile de oriunde;
n vizibile în întreaga lume la cãutarea în Registrul Electronic Global 

GS1 - GEPIR (http://gepir.gs1.org)
n publicate în GS1 Cloud (https://www.gs1.org/gs1-cloud), cea 

mai mare sursã de informaþii de încredere despre produse din 
lume.

CODALOC este o copie de siguranþã în cazul pierderii neprevãzute a 
datelor aflate pe calculatoarele dvs. ca urmare a unor probleme 
informatice ºi o sursã de date de încredere pentru partenerii dvs. 
comerciali. 

CODALOC v3.1 (https://codaloc.gs1.ro) este serviciul online al 
membrilor GS1 Romania prin care se pot solicita, ob ine i gestiona 
codurile GTIN pentru identificarea unica la nivel global a produselor, 
indiferent de domeniul economic de activitate, pornind de la produsul 
de baza pâna la ierarhiile de ambalare omogene i/sau neomogene.

Prin CODALOC, produsele i codurile de bare asociate acestora, 
men inute GS1 Romania, sunt:

disponibile online oricând i accesibile de oriunde;

//gepir.gs1.org)
publicate www.gs1.org/gs1-cloud

surs

CODALOC este o copie de siguran  în cazul pierderii neprev zute a 
datelor aflate pe calculatoarele dvs. ca urmare a unor probleme 
informatice i o surs
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