Formular de Aderare
la Codul de Bune Practici în Domeniul Scanării
Valid de la 01 Ianuarie 2019 până la
31 Decembrie 2019
Partea 1
GLN Companie:
Nume Persoană de contact:
Funcţie:
Tel:
Fax:
Email:
Adresă sediu central (va fi utilizată pentru corespondenţă):

Prin prezentul Formular de Aderare confirm faptul că organizaţia noastră aderă la prevederile
Codului de Bune Practici în Domeniul Scanării pentru Companiile de Vânzări En-gros şi En-detail
administrat de GS1 Romania în cadrul Programului Naţional şi declar că sunt autorizat de către
organizaţia pe care o reprezint pentru a semna, în numele ei, prezentul formular. Organizaţia
noastră confirmă că, în mod voluntar, aderă la principiile şi procedurile prevăzute de Cod şi că va
face toate demersurile necesare punerii complete în aplicare a prevederilor Codului de Bune Practici
în Domeniul Scanării pentru Companiile de Vânzări En-gros şi En-detail, în toate magazinele
menţionate în partea a doua a prezentului formular. Organizaţia pe care o reprezint este de acord să
se supună examinărilor magazinelor menţionate în partea a doua a prezentului formular, din punct
de vedere al practicilor acestora ce privesc scanarea. În situaţia în care, în acord cu prevederile
Codului, se constată încălcări ale Codului de Bune Practici, magazinul va înapoia Certificatul de
Conformitate imediat către GS1 Romania.

Organizaţia are în deplina sa responsabilitate gestionarea Certificatelor de Conformitate emise şi a
celorlalte materiale de marketing conexe (stickere, broşuri, exemplare tipărite ale Codului etc.) şi
este de acord cu afişarea Certificatului de Conformitate într-un loc proeminent din cadrul
magazinului. Organizaţia noastră este de acod să asigure acoperirea oricăror costuri ale GS1
Romania sau despăgubiri cerute şi obţinute împotriva GS1 Romania ce au rezultat din orice fel de
nerespectare a Codului sau neconformitate cu Codul a organizaţiei şi procedurilor noastre.

Înţelegem şi suntem de acord că orice magazin propriu înscris în Programul Naţional poate cere o
re-emitere a Certificatului de Conformitate şi că re-emiterea Certificatului se face după realizarea
unei noi examinări a magazinului din punctul de vedere al practicilor de scanare. Re-examinarea la
cerere este inclusă de către GS1 Romania în planificarea generală a activităţilor de examinare, după
primirea dovezii achitării taxei de re-examinare în cuantum de 300 (în lei la cursul zilei).

Semnătura:
Funcţia:
Data:
1

Formular de Aderare
la Codul de Bune Practici în Domeniul Scanării
Valid de la 01 Ianuarie 2019 până la
31 Decembrie 2019
Partea a 2-a
Certificatele de Conformitate emise şi celelalte materiale de marketing conexe vor fi expediate de
GS1 Romania pe adresa sediului central al organizaţiei şi pe adresa fiecărui magazin în parte. În acest
sens, vă rugăm să ataşaţi la prezentul formular o listă în format electronic (preferabil Excel) cu
magazinele înscrise în Programul Naţional, conţinând datele fiecărui magazin, inclusiv numele
magazinului (referinţa internă folosită), adresa, datele de contact şi numele managerului.
I. Materiale de marketing iniţiale, incluse în taxa anuală (asigurate de către GS1 Romania):
Nr. de Certificate de Conformitate necesare:
Nr. de exemplare tipărite ale Codului de Bune Practici (maxim 500 buc.):
Tip de etichete auto-adezive (stickere), număr necesar şi dimensiunea:
II. Opţional: Suma platită suplimentar către GS1 Romania pentru realizarea de alte materiale
de marketing, la cererea organizaţiei: _________________ Lei/Euro
Notă: Suma rămâne la dispoziţia organizaţiei membră a Programului şi poate fi folosită în orice
moment pentru realizarea de materiale de marketing, altele decât cele iniţiale. Detaliile privind
designul, comanda şi termenul de livrare se stabilesc între GS1 Romania şi organizaţia înscrisă în
Program.
Partea a 3-a
Participarea la Programul Naţional “Codul de Bune Practici in Domeniul Scanării” este supusă unei
taxe, conform menţiunilor de mai jos. Vă rugăm să marcaţi categoria de organizaţii în care sunteţi
inclus:
Categorii de taxe, în acord cu criteriile: Spaţiu de vânzare / Număr de magazine
Organizaţii cu un singur magazin sau organizaţii cu spaţii de vânzare înscrise în Programul
Naţional sub 1000 metri pătraţi (însumate):
300 (în lei la cursul zilei)
Organizaţii cu spaţii de vânzare înscrise în Programul Naţional între 1000 şi 10000 metri pătraţi
(însumate):
3000 (în lei la cursul zilei)
Organizaţii cu mai mult de 100 de spaţii de vânzare înscrise în Programul Naţional sau
organizaţii cu spaţii de vânzare înscrise în Programul Naţional peste 10000 metri pătraţi
(însumate):
5000 (în lei la cursul zilei)
Suma se achită la cursul BNR din ziua plății și nu este purtătoare de TVA.
Plata taxelor de participare la Programul Naţional “Codul de Bune Practici în Domeniul Scanării”
se va face prin virament în următorul cont bancar al ASOCIAŢIEI GS1 ROMANIA (CUI 5659755):
RO05 BRDE 441S V599 9889 4410 deschis la BRD - Sucursala Unirea, Bucureşti.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
GS1 Romania
Str. Arh. Louis Blank Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, Cod 011751, Bucureşti
T: 021 3178031, 021 3178032
F: 021 3178033
E: office@gs1.ro
W: www.gs1.ro
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