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Cuvânt înainte
Suntem cu toții într-o perioadă de transformare majoră a modelului de viață cunoscut nouă
din secolul încheiat în urmă cu două decenii. Secolul XXI își revendică rolul de a crea lumea
complet conectată: oameni, obiecte, procese educaționale, artistice sau tehnologice
aflându-se într-o frenezie a conectărilor și integrării. Autoturismele și sistemele de transport
și logistică cu asistență umană minimă sau inexistentă se dezvoltă ultra rapid, totul se află
într-o completă și continuă integrare: afaceri mici și mari, autorități digitale, notari înlocuiți
de blockchain, semnături electronice pe scara largă, identificarea persoanelor la nivel de
detaliu prin scanarea unui cod de acces și lista poate continua.
În noua paradigmă infomațională mondială, GS1 se adaptează și lucrează împreună cu toți
membrii săi la dezvoltarea și integrarea de sisteme digitale din ce în ce mai complexe, care să
îndepărteze eroarea umană și să aducă claritate în multitudinea existentă de opțiuni
informaționale.
GS1 Romania s-a transformat mult în ultimul deceniu și așa trebuia să se întâmple.
Transformarea a venit atât din exterior, prin nevoia de adaptare la noile realități de lucru ale
companiilor membre, cât și din interior, prin trecerea treptată la un sistem profesional
aproape total internalizat de servicii dedicate, ce pot fi utilizate opțional de către companiile
membre în condițiile deținerii unei licențe GS1 valide. Procesul de creare a entităților
funcționale interne care să funcționeze integrat a fost dificil, dar se încheie anul acesta cu o
formă suplă de lucru, cu dependențe minimale de furnizori externi de servicii, permițând o
securizare a serviciilor și datelor membrilor la un nivel fără precedent.
Extinderea colaborărilor cu autoritățile de stat a continuat, aducând beneficii unor întregi
comunități de membri ai organizației noastre prin accesul facil la soluții digitale ce au înlocuit
procese documentare greoaie.
Transformarea GS1 Romania s-a manifestat evident și prin dezvoltarea colectivelor de lucru,
prin apariția unor poli de conducere operațională și executivă performanți, care în ultima
vreme ridică și mai mult pe harta lumii recunoașterea inovației în domeniul implementării
sistemelor de identificare automată: „made by GS1 Romania”.
Suntem în acest moment una dintre cele mai performante organizații GS1 din lume și asta se
datorează dedicării totale a specialiștilor noștri care sunt permanent la dispoziția mediului de
afaceri din România.

dr. ing. Ciprian Iosep
Președinte GS1 Romania
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CAPITOLUL 1

Sistemul GS1 de codificare și mesagerie EDI
în 2021

5

1.1. Standardele GS1 pentru identificarea produselor
și locațiilor în Sectorul FMCG
 CODALOC - Alocarea și gestionarea numerelor de produs GTIN și a
numerelor de locație GLN
Proprietarii de mărci și comercianții cu amănuntul de bunuri de larg consum au fost printre
primii care au identificat necesitatea unui limbaj comun de afaceri, contribuind major la
crearea sistemului de standarde GS1!
Acum 50 de ani, la 31 martie 1971, s-a născut economia modernă. Sună ca o hiperbolă, dar
a fost ziua în care liderii celor mai mari companii din domeniul comerțului s-au reunit și au
dezvoltat Numărul Global de Articol Comercial (Global Trade Item Number), cunoscut sub
numele de „GTIN”.

Nu este o exagerare să spunem că dezvoltarea GTIN a pus bazele comerțului global
digitalizat. Aceasta este într-adevăr una dintre poveștile mari, nespuse, din istoria afacerilor
internaționale, o întâlnire remarcabilă a concurenților acerbi pentru a rezolva provocările
reale ale companiilor.
Standardele globale GS1 oferă o bază comună pentru identificarea, capturarea și partajarea
informațiilor unice despre produse care pot circula fără probleme între partenerii comerciali
- de la fabricare, îndeplinirea comenzilor, reaprovizionare, facturare și în aval către
consumator, permițând lanțuri de aprovizionare mai rapide și mai eficiente. La baza
funcționării eficiente a lanțurilor de aprovizionare stau standardele GS1 pentru identificare.
Identificarea unică la nivel global este asigurată prin cheile de identificare GS1.
Cheile de identificare GS1 oferă companiilor modalități eficiente de a accesa informații despre
produse și entități juridice sau fizice din lanțurile lor de valori și de a partaja aceste informații
partenerilor comerciali, ajutând astfel la creșterea vizibilității lanțului de aprovizionare. Cheile
de identificare GS1 constituie baza limbajului comun pe lanțul de distribuție global. Până în
prezent au fost standardizate 12 chei de identificare GS1. Cele mai folosite sunt:




GTIN - Numărul global de articol comercial (Global Trade Item Number);
GLN - Numărul global de locaţie (Global Location Number);
SSCC - Codul serial al containerului de expediție (Serial Shipping Container Code).

Obținerea de chei de identificare se face pe bază de contract de licență GS1 încheiat cu
organizația națională GS1 pe teritoriul căreia este înregistrată compania respectivă. În urma
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licențierii, compania obține un prefix GS1 de companie, unic la nivel global, care stă la baza
formării cheilor de identificare.
În România, gestionarea unicității prefixelor GS1 de companie și alocarea de chei GS1 se face
de către GS1 Romania.
Înregistrarea și alocarea de chei GS1 se realizează online prin platforma online
națională CODALOC: https://codaloc.gs1.ro și aplicația online specializată MEDALOC
https://medaloc.gs1.ro, parte a platformei CODALOC.
Accesul la platforma CODALOC este securizat, fiecare utilizator folosind propriul cod de
autentificare și parolă. După autentificare, membrii GS1 dispun de meniuri distincte pentru:
Alocare de numere GTIN, Alocare de numere GLN, Servicii GS1, Spațiu Client (Contracte &
Acte adiționale, Certificate de licență, Facturi), o zonă de Setări, Documentații tehnice și un
formular de Contact.

În anul 2021, în CODALOC și MEDALOC s-au implementat următoarele noi funcționalități:







crearea de Modele Globale de Dispozitive Medicale (GMN) și alocarea de coduri UDI;
versiune unică a contractului de licență GS1;
extinderea plății prin PayU la toate serviciile GS1 Romania și activarea instant a
acestora ca urmare a plății online;
posibilitatea ca membrii să încarce in bulk, prin xls, cererile de coduri de bare;
diverse activări automate ca urmare a semnării contractului sau efectuării plății online
de către membri;
diverse notificări automate către membri ca urmare a alocării / modificării / respingerii
cererilor de coduri de bare.
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Comparativ cu anii trecuți, în anul 2021 s-a înregistrat un nou record în ceea ce priveste
alocarea de numere GTIN, astfel:



890.000 numere GTIN-8, GTIN-13 și GTIN 14 pentru produse de bază, împachetări
(omogene și neomogene) și produse cu greutate variabilă,
3.700 numere GLN.

• Disponibilizarea datelor despre companie/produse
în Registrul Global GS1 GEPIR
Începând din 1999, GEPIR v.4.0

(Global Electronic Party Information Registry) este un serviciu
unic care furnizează informații
despre companiile membre GS1,
menținute
de
Organizațiile
Membre GS1 din 115 țări.
Organizațiile Membre GS1 oferă
acest serviciu ca o modalitate de
a obține informații despre
produs după codul de bare sau
informații despre producător
după
Prefixul
Global
de
Companie (GCP).
Sunt disponibile interogări după GTIN, GLN, SSCC, sau după numele companiei și țara.
Prin simpla tastare a numărului codului de bare în GEPIR, orice persoană poate afla mai multe
informații despre produs sau despre proprietarul brandului. Accesați http://gepir.gs1.org
pentru a vedea GEPIR în acțiune!

GEPIR pe telefonul mobil
Membrii GS1 Romania pot depăși numărul de maxim 25 de consultări zilnice în GEPIR,
accesând aplicația dezvoltată de GS1 Romania – m.coduridebareonline.ro.

• Disponibilizarea datelor despre produse în GS1 REGISTRY
Platforma GS1 Registry este partea centrală a strategiei GS1 de servicii de date, axată pe
furnizarea de servicii centrate pe utilizator, construite pe standarde globale, deschise și ușor
de integrat prin API-uri cu alte sisteme.
GS1 Registry include următoarele componente:
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Infrastructură - Baza tehnică a platformei, inclusiv API-urile pentru intrare/ieșire date.







Dicționarul Global de Date (Global Data Dictionary) - Dicționarul și regulile de date
ce asigură o înțelegere și interpretare comună a atributelor din GS1 Key Registry.
Registrul Cheilor GS1 (GS1 Key Registry) - Locul în care sunt stocate un set foarte
limitat de atribute referitoare la cheile și licențele GS1. Registrul Cheilor GS1 poate fi
interogat (folosind API-uri simple) pentru a obține răspunsuri care să permită soluții
specifice pentru afaceri, cum ar fi: VALIDAT DE GS1 și Combaterea comerțului ilicit.
Intrare date - Setul de funcții pentru intrarea de date în Registrul Cheilor GS1, inclusiv
alocarea cheilor, încărcarea datelor și verificarea calității datelor.
Ieșire date - Setul de funcții pentru ieșirea de date din Registrul Cheilor GS1. Folosind
o interfață API, răspunsurile la interogări oferă cele mai complete date posibile.

• Disponibilizarea datelor despre produse în VALIDAT DE GS1
Este o soluție globală pentru afaceri care permite membrilor GS1 să verifice identitatea unui
produs prin interogarea platformei GS1 Registry.
În anul 2020 a fost modificată interfața client CODALOC pentru a se evidenția cele 7 câmpuri
obligatorii de completat pentru produse (GTIN, Descriere produs, Cantitate netă și unitate de
măsură, Brand, Imagine, Cod GS1 GPC, Piață țintă) în cadrul noului proiect global Validat de
GS1 – https://validat.gs1.ro.
În perioada 2020-2021 GS1 Romania împreună cu eMAG, alaturi de GS1 India și GS1 Mexic
și partenerii lor, au fost invitați de către GS1 Global să ia parte la proiectul "Verified by GS1
- Get all data" pentru a testa în timp real accesul la informațiile din spatele GTIN-urilor și
validitatea acestora. Concluziile au fost transmise către GS1 Global.
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Care sunt beneficiile aduse de Validat de GS1?
Validat de GS1 confera proprietarilor GTIN puterea de a prelua controlul identității produsului
într-un mod transparent, verificabil și public. Apoi permite retailerilor și furnizorilor de
soluții, prin GTIN, să asigure informațiile corecte despre produs. Această inițiativă va
contribui la crearea încrederii între producători, retaileri și consumatori, prin reducerea
frecvenței paginilor web cu detalii ale produsului incomplete sau incorecte.

Proprietarii de marcă:
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Se asigură că un GTIN valid și unic este generat pentru fiecare produs nou fabricat;
Partajează datele despre atributele principale pentru toate produsele, atat cele
existente cat și cele noi, către Validat de GS1;
Beneficii pentru proprietarii de marcă:
o Identifică produsele și gestionează datele cu ușurință;
o Au un grad de confort ridicat in privinta integritatii mărcii și al controlului
asupra datelor;
o Au acoperire globală pentru datele B2C.

Retaileri / Marketplace-uri:




Încurajează furnizorii să partajeze datele lor despre produs către Validat de GS1;
Se asigură că listează / vând numai produsele validate prin GS1, adică produsele au un
GTIN valid și atributele se potrivesc cu cele găsite în Validat de GS1;
Beneficii pentru retaileri / marketplace-uri:
o Catalog de produse actualizat;
o Validarea listei de produse;
o Acces îmbunătățit la date și calitatea datelor;
o Consumatori încrezători.

Furnizorii de soluții:




Își ajută clienții (proprietarii de branduri, furnizori) să-și pregătească datele pentru
introducerea lor în Validat de GS1;
Ajută la monitorizarea și menținerea unor niveluri ridicate ale calității datelor în
Validat de GS1;
Beneficii pentru furnizorii de soluții:
o Oferta îmbunătățita de servicii;
o Sursă de date de înaltă calitate;
o Consumatori încrezători.

Cumpărătorii:


În cele din urmă, consumatorii vor beneficia de o experiență de cumpărare mai bună,
deoarece vor avea mai multe șanse să cumpere produsul potrivit datorită informațiilor
complete și de încredere despre produse, în special atunci când cumpără online.

GS1 verifică:





Dacă un GTIN este structurat corespunzător;
Cui i-a fost licențiat acel GTIN;
Dacă există un GTIN în platforma de înregistrare GS1;
Dacă o înregistrare GTIN este completă (adică toate cele 7 atribute sunt disponibile).
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1.2. Standardele GS1 pentru produse și locații în Sectorul
Sănătății
 MEDALOC – Identificare standardizată pentru Sectorul Sănătății


Alocarea identificatorilor globali de locație pentru lanțul de distribuție al medicamentelor

Având în vedere specificul operațiunilor din domeniul farmaceutic, ierarhia de identificare a
actorilor în domeniu și necesarul de informație care trebuie asociată fiecărui identificator,
GS1 Romania a dezvoltat, în anul 2019, o aplicație de alocare a identificatorilor globali de
locație (GLN) pentru lanțul de distribuție a medicamentelor.
Aplicația se numește MEDALOC și este utilizată în prezent de peste 4.300 de companii din
lanțul de distribuție din domeniul farmaceutic, membre GS1 Romania cu contract de utilizare
a licenței GS1 pentru GLN. Accesul în aplicație este permis pe bază de autentificare, iar
utilizatorii au la dispoziție un set de funcționalități specifice rolului companiei în lanțul de
distribuție.
Identificatorii de locație GLN sunt alocați pe trei niveluri ierarhice, conform rolurilor specifice
din SNVM:
 Nivel 1 – Companie (GLN Sediu Social): GLN-ul este user în MEDALOC și ClientId în
SNVM.
 Nivel 2 – LUF (locație utilizator final – locație fizică în care se face verificare /
decomisionare): GLN-ul va fi UserId în SNVM.
 Nivel 3 (opțional) – Stație de lucru în cadrul LUF: În SNVM – SubuserId.

Aplicația este conectată prin API la sistemul de gestiune al utilizatorilor SNVM (SIMI), datele
asociate identificatorilor fiind transferate automat din MEDALOC în SIMI, printr-o simplă
apăsare de buton, în momentul inițializării user-ului în aceasta din urmă.
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Alocarea de identificatori globali de model și de produs pentru dispozitivele medicale
în acord cu legislația (Unique Device Identification - UDI)

Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) și Regulamentul (UE)
2017/746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (IVDR) aliniază legislația UE
la progresele tehnice, ale medicinii și ale procedurilor de legiferare.
Acestea creează un cadru de reglementare solid, transparent și durabil, recunoscut pe plan
internațional, care îmbunătățește siguranța clinică și asigură accesul echitabil al
producătorilor pe piață. Regulamentele sunt direct aplicabile și nu necesită transpunere în
legislația națională.
Pentru dispozitivele medicale (MD), perioada de tranziție s-a încheiat la 26 mai 2021, „Data
aplicării” (DA) MDR iar pentru dispozitivele de diagnosticare in vitro (IVD), perioada de
tranziție se va încheia la 26 mai 2022, DA a IVDR.
Reglementările impun identificarea unică a dispozitivelor medicale (UDI) ca principală
măsură pentru a îmbunătăți siguranța pacienților și procesele de afaceri din domeniul
sănătății. Un sistem global unic de standarde este fundamental pentru a permite
implementarea eficientă a UDI de către toți factorii interesați din domeniul sănătății din
întreaga lume, de aceea Comisia Europeană a desemnat GS1 ca emitent de identificatori
unici pantru dispozitivele medicale.
Regulamentele stabilesc, de asemenea, setul minimal de informații care trebuie asociat UDI
și responsabilitățile cu privire la furnizarea acestora și asigurarea accesului părților interesate.
Datele produsului trebuie trimise la EUDAMED (Baza de date Europeană privind dispozitivele
medicale).

GS1 Romania a finalizat în acest an platforma MEDALOC pentru a putea prelua și pune la
dispoziția utilizatorilor informațiile necesare. Platforma MEDALOC permite acum alocarea de
Identificatori Globali de Model (GMN) și respectiv, Identificatori Unici de Dispozitiv (UDI),
conform cerințelor specifice de identificare impuse de Regulamentele Europene și este
utilizată de aproximativ 40 de companii producătoare și distribuitoare de dispozitive
medicale.
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 Generatorul de carduri de test pentru verificarea conexiunii cu SNVM
În scopul testării conexiunii dintre punctele de verificare / decomisionare (farmacii,
distribuitori / spitale) și Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), în baza
protocolului de colaborare încheiat cu OSMR, GS1 Romania pune la dispoziția companiilor
utilizatoare un card conținând simboluri DataMatrix generate pe baza unor date de test ce
simulează medicamente cu diverse statusuri de încărcare în mediul SNVM IQE.

Conform structurii impuse de reglementările privind serializarea (Directiva Europeană
2011/62 și Regulamentul Delegat 2016/161), identificatorii unici reprezentați în simbolurile
DataMatrix conțin Codul de Produs alocat conform standardelor GS1 (GTIN), Numărul de lot,
Data expirării și un Număr serial unic generat conform cerințelor privind rata de ghicire.
Cardurile sunt puse la dispoziție Utilizatorilor Finali care au parcurs procesul de înregistrare
la OSMR și au nevoie să realizeze teste din Locațiile Utilizator Final. Pentru descărcare,
utilizatorul desemnat din cadrul companiei membru GS1 Romania din domeniul farmaceutic,
accesează sistemul CODALOC unde cardurile sunt disponibile pentru fiecare GLN LUF din Lista de
GLN-uri disponibilă în menu-ul GLN.
În vederea scanării codurilor, cardul se poate tipări, utilizând o imprimantă laser sau se poate
vizualiza pe un dispozitiv mobil, și scana direct de pe ecranul acestuia, utilizând aplicația de
Verificare Conexiune SNVM, disponibilă în GooglePlay pentru terminale cu platforma
Android.

 CANAMED – Calculator de prețuri de vânzare pentru medicamente
GS1 Romania a realizat în anul 2018, o soluție informatică ce facilitează activitatea de
stabilire a prețurilor maximale de vânzare ale medicamentelor, în urma consultărilor cu
personalul de specialitate din DPMDM - Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale din cadrul Ministerului Sănătății.
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Aplicația, găzduită pe infrastructura tehnică proprie, permite căutarea și identificarea
medicamentelor echivalente celui aflat în procesul de evaluare, pe baza propunerilor făcute
de DAPP la depunerea dosarului și a celor făcute automat de platformă prin filtrarea
informațiilor la zi, importate din cele 12 cataloage de referință. În urma selectării produselor
propuse care corespund criteriilor de echivalare, se obțin automat prețurile echivalente pe
piața din România.
GS1 Romania a menținut și în 2021 acest sistem informatic la dispoziția autorităților,
actualizând permanent aplicația pentru a răspunde modificărilor structurale ale cataloagelor
de referință. De asemenea, au fost adăugate noi funcționalități care să susțină activitățile
specifice din procesul de corecție.
Totodată, au fost dezvoltate și date în utilizare funcționalitățile necesare, iar aplicația este
utilizată de agenții economici în procesul de întocmire și depunere a dosarului pentru
stabilirea și aprobarea prețului de vânzare în România.

1.3.Instruire și inițiere pentru membrii noi în vederea
marcării corecte cu coduri de bare a produselor
Și în acest an a continuat procesul de asistare și înrolare în rândul membrilor GS1 a
companiilor care activează în sectorul FMCG. Un număr foarte mare de aderenți a fost
înregistrat din partea celor care își comercializează produsele online atât pe piețele
autohtone, cât și pe cele internaționale. Toate cursurile și ședințele tehnice de instruire au
avut loc online, utilizându-se un cont profesional de ZOOM.
În perioada de la aprobarea în Adunarea Generală din 30 octombrie 2020 a taxelor de aderare
și licență pentru sectorul de bunuri de larg consum și pentru sectorul farmaceutic, și până la
30 septembrie 2021 au aderat 1494 de membri noi, din care 1161 pentru codificare de
produse și 333 pentru codificare de locații (sedii sociale, depozite, farmacii, spitale, clinici,
autorități, direcții de sănătate publică).
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Companiile care au devenit membre GS1 în perioada raportată au beneficiat de instruire în
funcție de cerințele specifice domeniului de activitate și a nevoilor proprii pentru utilizarea
corectă a standardelor sistemului GS1. Un accent deosebit a fost pus pe utilizarea
platformelor CODALOC (https://codaloc.gs1.ro) și MEDALOC (https://medaloc.gs1.ro) pentru
întocmirea online a cererilor pentru alocare a numerelor GTIN de produs, a numerelor UDI
și a numerelor GLN pentru locații juridice și funcționale.
Un mare accent s-a pus pe instruirea membrilor GS1 în ceea ce privește încadrarea
produselor proprii în schema globală de clasificare (GPC - Global Product Classification),
pentru a alege valoarea corectă a categoriei de produs. Clasificarea globală a produselor este
un standard internațional al GS1 dezvoltat de utilizatori din întreaga lume: producători,
detailiști şi furnizori de servicii în cadrul Inițiativei Globale pentru Comerț - GCI (Global
Commerce Initiative).

 Atestate de membru GS1 Romania
GS1 Romania eliberează anual membrilor săi certificate de licență care atestă apartenența
companiei la organizația globală GS1 prin GS1 Romania. Certificatele se generează fiecărei
companii membre GS1 condiționat de respectarea obligațiilor din contractul de licenţiere. În
funcţie de opţiunile de licenţiere făcute la momentul aderării, utilizatorii sistemului de
standarde GS1 din România primesc certificate de licență care conțin:
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Prefixul de companie GS1 pentru crearea de chei de identificare GS1 (GTIN, GLN, SSCC
și altele) și transpunerea lor în coduri de bare GS1 BarCodes sau coduri electronice
GS1 EPC/RFID pentru utilizarea exclusivă de către compania membră menționată pe
certificat, și/sau numai
Numărul global de locație GLN pentru interschimb electronic de date: mesagerie
comercială EDI cu partenerii de afaceri, aliniere și sincronizare de date, înregistrare și
acces în SNVM (Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor)
Numărul contractului de licență
Perioada de valabilitate

Rolul emiterii acestor certificate este de a demonstra partenerilor comerciali autenticitatea
și unicitatea prefixului GS1 de companie, a numerelor de identificare GTIN transpuse în
coduri de bare GS1, precum și a numerelor globale de locație GLN, prevenind astfel
suprapunerea şi marcarea a două produse diferite cu acelaşi cod de bare sau transmiterea
documentelor comerciale în format EDI (comenzi, avize de expediție, note de intrarerecepție, facturi electronice) către o altă locație sau altă companie decât cea reală (folosind
un GLN neautentic).
Prezentarea acestor atestate partenerilor de afaceri conduce la creşterea încrederii şi
colaborării între companii, mărirea vizibilităţii pe lanţul de distribuţie, eliminarea costurilor
inutile datorate retragerii și reetichetării produselor marcate incorect şi previne introducerea
mărfurilor cu coduri de bare neautorizate în sistemul informatic de gestiune și de mesagerie
EDI (autenticitatea se poate verifica în Registrul Global GS1 GEPIR http://gepir.gs1.org).
În decursul anului 2021 au fost generate electronic 8038 de Certificate de licență GS1 ce au
fost puse la dispoziția membrilor în Spațiu Client, din care 3764 certificate pentru societăți
care codifică produse și locații și 4274 care folosesc doar chei GLN în relațiile cu partenerii
comerciali, autoritățile și alte organizații neguvernamentale.
Începând cu anul 2018, GS1 Romania a implementat și aplică un Sistem de
Management al Calității conform ISO 9001:2015, în prezent având
Certificatul Nr. 12 100 61117 TMS / 04.03.2021, emis de TÜV SÜD
Management Service GmbH.
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CAPITOLUL 2

Promovare și extindere sectorială

18

2.1.Dezvoltare standarde
 Dezvoltarea nivelului local pentru România al standardului Model Global
de Date, pentru categoria Food
Global Data Model este un standard GS1 nou, publicat în prima sa formă în martie 2020.
Acest standard a apărut ca urmare a nevoii de simplificare și particularizare a schimbului de
date master prin Global Data Synchronization Network.
Categoriile de informații incluse în acest standard acoperă toate atributele core GDSN,
precum și atributele globale și regionale mandatorii prin standardul GDSN sau legislație
internațională / regională, dar trebuie completat, la nivel național, cu un set local de atribute
acceptate de comunitatea economică locală.
Sursa de date o constituie GDD (Global Data Dictionary) cu aceleași formate și cardinalitate,
dar cu o modificare a denumirilor și definițiilor atributelor, astfel încât ele să devină mai
accesibile utilizatorilor (furnizori / consumatori de date sau solution providers).
Standardul GDM are în prezent dezvoltate secțiunile pentru food, near-food, pet food,
alcohol, tobacco, dar grupele de lucru ale GS1 Global Office, din care face parte și
GS1 Romania, continuă activitatea pentru acoperirea tuturor categoriilor de produse și chiar
extinderea din sectorul FMCG în cel DIY.
Dezvoltarea nivelului local de date pentru categoria food, pentru a deveni extensia națională
a standardului Global Data Model, s-a realizat în acest an în cadrul unei grupe de lucru
reprezentată de următoarele companii: Metro, Unilever, Auchan, Mondelez, Hochland,
Agricola, L’Oreal.
Grupul de lucru a funcționat în GSMP sub coordonarea grupei de lucru pentru GDM a
GS1 Global Office și a elaborat standardul Modelul National de Date pentru produsele
alimentare, în cadrul a 12 întâlniri online. Standardul este acum publicat pentru review timp
de 4 săptămâni, după care va fi ajustat conform review-urilor și supus procesului de votare.
Ulterior votării, Modelul Național de Date va trebui aplicat de întreaga comunitate economică
în activitatea de schimb al datelor master cu partenerii.
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2.2. Bune practici
 GS1 Romania Solution Provider
În acord cu practica internaţională și coordonat
cu
programul
similar
global
(http://www.gs1.org/spfinder), GS1 Romania
a lansat în toamna anului 2008 Programul
Naţional „GS1 Romania Solution Provider” prin
care doreşte să încurajeze colaborarea şi
dezvoltarea relaţiilor de afaceri dintre
companiile ce asigură produse, servicii şi/sau
soluţii ce au la bază standardele globale GS1 şi
membrii GS1 la nivel naţional şi internaţional.
Acest program naţional are la bază Codul de
Bune Practici pentru Solution Provideri.
Activităţile din anul 2021 au vizat promovarea
programului în cadrul unor discuții directe cu
reprezentanți ai unor companii ce au potențial
de a deveni membri, discuții cerute de GS1
Romania sau ca urmare a unor cereri
punctuale de asistenţă GS1 din partea
acestora, pe diverse subiecte de interes.
În anul curent am reînnoit
colaborarile cu cei de la Tecnet
(comtec.ro),
EcoBrains
Ads
(EcomHackers.ro), Vigro Web
(amazon-seller.ro),
Markant
România, Content Speed, CGA
Systems,
SmartIT
Global
(easysales.ro), It Genetics și Better
Life Gmbh și am crescut numarul
de parteneri cu 22% prin crearea
de noi colaborări cu GS1 Data
Exchange și 247 Digital care au
devenit Solution Provideri pentru a
avea acces la informații pe care
ulterior să le comunice în cadrul
comunităților și/sau industriilor în
care activează.
Activitatea de informare şi sensibilizare a companiilor potenţial membre ale programului va
continua, iar gestionarea lui va urmări deciziile Adunării Generale cu privire la acest subiect.
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 Codul de bune practici în domeniul scanării pentru companiile de vânzări
en-gros și en-detail
Și pe parcursul anului 2021, membrii Programului sunt următorii (în ordinea aderării):




Reţeaua de magazine METRO Cash & Carry Romania SRL (din 2007);
Reţeaua de magazine SELGROS Cash & Carry SRL (din 2008);
Reţeaua de magazine CARREFOUR Romania SA – hypermarket-uri (2009) și Carrefour
Market, Carrefour Express și Supeco (2014).*

* Având în vedere situaţia creată de pandemia COVID-19, reţeaua de magazine CARREFOUR
a decis să suspende participarea la acest Program pentru anii 2020-2021, urmând să revină în
2022.
Programul are ca principiu de bază aderarea voluntară la principiile și procedurile precizate
de Codul de Bune Practici în Domeniul Scanării, destinate a asigura un grad ridicat de
încredere a clienţilor în magazinele ce operează şi gestionează identificarea produselor prin
scanarea codurilor de bare.
Acest Cod de bune practici reprezintă un
instrument modern şi eficient de marketing şi
comunicare publică pentru membrii programului,
în paralel având calitatea de măsură asiguratorie
suplimentară pentru consumatori că Preţul Afişat
la raft este identic cu Preţul Plătit efectiv la
punctul de vânzare.
Pe parcursul anului 2021, GS1 Romania a avut o
serie de întâlniri cu reprezentanți ai ANPC care au
reiterat faptul că Programul CBPScan, lansat in
anul 2006, are în continuare susținerea
Autorității
Naționale
pentru
Protecția
Consumatorilor.
Conducerea ANPC a subliniat de fiecare dată
importanța programului, în raport de cazuistica
întâlnită în materie de sancțiuni aplicate pentru
diverse aspecte ale gestiunii prețurilor și
informării corecte a consumatorului.
In acest an am îmbunătățit procedura și etapele de derulare, rezultand eficientizarea
modului de lucru.
Demersurile pe viitor vor fi în strânsă corelare cu politica de gestionare a Programului şi
Codului de bune practici în domeniul scanării şi cu responsabilităţile prevăzute de acestea:



dezvoltarea pe mai departe a conținutului, împreună cu membrii programului;
promovarea programului către alți retaileri potențial interesați;
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targetarea altor tipuri de retail, printre care putem enumera DIY, fashion sau sport;
realizarea misiunilor de audit;
facilitarea adoptării Manualului de implementare pentru introducerea și menținerea
calității tipăririi codurilor de bare.

De asemenea, cu sprijinul membrilor Programului, o importanță mărită va fi acordată
codificării corecte a produselor listate în marile rețele de retail.

2.3. Promovarea imaginii GS1 Romania – Google Ads
(Google AdGrants)
Google Ads (cunoscut înainte sub denumirea Google AdWords) este principalul canal pentru
reclamă și promovare online al GS1 Romania, generând pentru companii atât vizibilitate cât
și potențiali clienți (noi membri, în cazul nostru) prin simpla regăsire în căutările cuvintelor
cheie.
În mod obișnuit, în funcție de cuvintele-cheie care se regăsesc pe site-ul unei companii,
aceasta apare într-o căutare pe Google, dar niciodată nu va fi în primele poziții, acestea fiind
rezervate celor care au reclamă plătită.
În contextul actual în care GS1 Romania are nevoie de o mai mare vizibilitate online,
coroborat cu noile proiecte lansate care, la rândul lor, necesită prezență și vizibilitate, am
facut toate demersurile necesare pentru a menține granturile obținute în 2018 pentru ONGuri de la Google în valoare lunară de 10.000 USD, pe termen nelimitat, pentru servicii de
Google Ads.
Rezultatele obținute pe parcursul unui an :
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6 campanii active în momentul de față



Peste 75.000 de noi apariții în căutările relevante:



Peste 17.500 de accesări noi pe site:



O economie de aproximativ 310 USD/lună si un total de 3750 USD/an pentru
reclame și promovare pe Google, care în alte condiții ar fi fost plătite.
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Influența reclamelor prin Google AdGrants și accesarea site-ului ca urmare a acestor
reclame a influențat în mod pozitiv și scorul de indexare a site-ului în căutările
organice, acesta apărând în primele poziții pe prima pagină de căutare.



Costuri zero

Proiecții pentru anul următor:
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Menținerea criteriilor solicitate de Google pentru păstrarea facilităților de granturi
pentru Google Ads.
Promovarea GS1 Romania, a proiectelor existente, cât și a viitoarelor proiecte, în
vederea creșterii vizibilității și notorietății și în mediul online.
Crearea de noi campanii de reclame online pe Google.
Identificarea altor programe și soluții de care GS1 Romania ar putea beneficia gratuit
sau contra unor sume modice în cadrul parteneriatelor încheiate de către TechSoup
cu diverși furnizori de servicii și produse software.

2.4. Dezvoltare pe piața e-Commerce – continuare
Amazon Seller, eMAG și FashionDays și extindere către
elefant.ro
În 2018, având în vedere evoluția piețelor, schimbarea comportamentului consumatorului și
adaptarea mediului de business la comerțul electronic, GS1 Romania, ținând pasul cu noile
schimbări și tendințe din piață, a creat un program de sprijinire a oamenilor de afaceri care își
lansează sau își desfășoară afacerile online prin intermediul celor mai mari platforme de
e-Commerce: Amazon, eMAG, eBay, Google Shop și nu numai.
Analiza, conceperea, fundamentarea și dezvoltarea acestui Program au avut la bază
următoarele argumente:








Accesul mult mai facil prin tehnologie, la informații și piețe, dă posibilitate
cumpărătorului să prefere achizițiile prin Internet, unde oferta de produse este mai
bogată și produsele pot fi livrate la adresa solicitată.
Amazon, cel mai mare retailer online, cu o cotă de piață de 40% din total e-tail global,
a inițiat în 2016, în plan internațional, verificarea autenticitătii produselor oferite prin
intermediul platformei sale de vânzare, folosind GEPIR, în vederea optimizării
propriilor cataloage.
România a înregistrat în anul 2019 cea mai mare rata de creștere a Ecommerce din
întreagă Europa, respectiv 30%.
În anul 2020, pe fondul pandemiei de Covid-19, creșterea a fost și mai spectaculoasa,
cu 30% mai mult față de anul 2019.
România deține cea mai mica rata de penetrare a comerțului online la nivelul
populației (31%), sub nivelul Europei de Est (36%), mai puțin de jumătate din valoarea
înregistrată în Europa Centrala (69%) și, respectiv, o treime din cea din Vestul Europei
(83%).

Motivațiile acestui Program:




Informarea corectă a celor care își desfășoară afacerile pe acest segment de piata cu
privire la codificarea GS1, la faptul că pentru a-și crea și dezvolta un business durabil
pe Amazon vor trebui să se conformeze politicilor implementate de acesta, riscurile
utilizării codurilor fără licență GS1, avantajele și beneficiile obținerii codurilor de bare
direct de la GS1, în sistem de licență anuală, pentru a elimina problemele de înțelegere
și aplicare a sistemului GS1 în acest context.
Derivată din prima motivație, este atragerea de noi membri în GS1 Romania, membri
care să beneficieze de toate facilitățile oferite și care, prin cotizatiile plătite anual, să
genereze bugete pentru dezvoltarea de noi standarde și servicii în avantajul tuturor.
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În anul 2021 Programul de sprijin GS1 în e-Commerce a continuat și s-a dezvoltat prin:



Suportul continuu în vederea implementării obligativității codurilor cu licență GS1 în
momentul listării unui nou produs pe platformele eMAG și Fashion Days;
Prin easysales.ro implementarea obligativității codurilor cu licență GS1 în momentul
listării unui nou produs pe platforma elefant.ro.

Acțiunile întreprinse:
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Suportul continuu pentru platformele eMAG si FashionDays cu privire la codificarea
GS1 a produselor.
Participarea la proiectul pilot Verified by GS1 – Get all Data împreună cu eMAG,
alături de GS1 India și GS1 Mexic.
Participarea la GS1 Industry & Standards Event în Decembrie 2020 a colegului nostru
dl. Andrei Toth, Director de Dezvoltare GS1 Romania și a d-lui. Vlad Puescu, Content
Platform Director eMAG, în calitate de speakeri la sesiunile de Perspective of a
Marketplace și Digital Journey pentru a prezenta perspective asupra necesitații
informațiilor din spatele codurilor GTIN și asupra Verified by GS1.
Asigurarea de training la sediul eMAG pentru angajații din departamentul de Seller
Support (linia întâi în fața celor care vând prin platforma eMAG) pentru a putea să îi
informeze mai bine cu privire la obligativitatea codurilor GS1.
Publicarea în secțiunea de suport pentru vânzătorii prin platforma eMAG a
obligativității codurilor cu licență GS1 în vederea listării de noi produse și îndrumarea
lor către GS1 Romania.



Continuarea campaniei de promovare prin Google AdGrants cu privire la beneficiile
utilizării codurilor cu licență GS1 pentru listarea de produse pe eMAG Marketplace
ceea ce a dus și la o mai bună indexare a site-ului GS1 Romania, inclusiv din punct de
vedere al căutărilor organice.
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Menținerea unei relații strânse cu reprezentații eMAG implicați în proiect.
Asigurarea sprijinului continuu prin telefon, e-mail și întâlniri în vederea dezvoltării
proiectului.
Prin parteneriatul cu EasySales.ro, în calitate de GS1 Solution Provider, având în
vedere beneficiile și optimizările aduse de utilizarea Standardelor și Identificatorilor
GS1, dar și faptul că implementarea eMAG a demonstrat aceste lucruri, a fost
implementată obligativitatea codurilor cu licență GS1 și în cadrul marketplace-ului
elefant.ro.

Rezultate ale proiectului de e-commerce:






Total proiect de la debutul din 2018 - o creștere a numărului de membri activi (GLN +
GTIN) cu 161% reprezentând o pondere de 61.69% din număr total membri activi (GLN
+ GTIN).
În perioada 09.2020 – 09.2021 – 73.94% din noii membri activi în segmentul FMCG
au fost generați de Programul de e-commerce și reprezintă o pondere de 27.25% din
total membri activi (GLN+GTIN) FMCG.
Creștere a vizibilității și a notorietății GS1 atât pe plan național cât și internațional.

Proiecții pentru anul următor:
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Menținerea și dezvoltarea Proiectului și în 2022 pentru acest segment de piață.
Dezvoltarea Proiectului prin abordarea, în continuare, la nivel național și/sau
regional, a platformelor de e-tail pentru a le prezenta modelele eMAG, FashionDays,
elefant.ro și Amazon, motivele pentru care au decis să folosească standardele GS1 și
implicit propunerea unei colaborări cu GS1 Romania pentru ca fiecare retailer online
să implementeze sistemul de standarde și soluții GS1 în cadrul propriei platforme.

2.5.Sectorul Financiar – GS1 Romania, agent de
înregistrare LEI acreditat GLEIF
Codul LEI este în prezent impus prin reglementări europene (MIFID / MIFIRII / EMIR )
entităților juridice care tranzacționează pe piața instrumentelor financiare derivate OTC și a
celor cu obligații de raportare a tranzacțiilor, însă acesta se recomandă tuturor entităților
juridice datorită beneficiilor pe care le poate aduce prin facilitarea identificării și analizei
corecte și actuale a unui potențial partener.
În România, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate națională
competentă de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din
România,
https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/implementaremifid2/6184-codul-leiii, aplică Cadrul juridic european privind piețele de instrumente
financiare și supraveghează îndeplinirea cerinței de a deține cod LEI de identificare de către
toate entitățile juridice obligate la aceasta.
GS1 Global este acreditată de GLEIF ca Agenție Emitentă LEI (Local Operating Unit – LOU) din
februarie 2017 și va aloca coduri LEI pentru entitățile din România prin intermediul GS1
Romania, care este acreditată de GLEIF ca Agent de Înregistrare LEI.
Alocarea codurilor și toate operațiunile premergătoare, inclusiv actualizarea anuală a codului
și plata, se realizează prin intermediul aplicației https://www.lei.direct/de/, care are,
începând de la finele anului 2018, interfață în limba română.
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Obținerea codului LEI de către entitățile juridice din România prin serviciul de înregistrare al
GS1 Romania se evidențiază prin avantaje precum:








validare competentă a datelor în condițiile cunoașterii reglementărilor locale;
interfață a aplicației de obținere a codului LEI și suport în limba română;
alocarea și publicarea LEI în Indexul GLEIF în 72 de ore;
taxa de alocare LEI aliniată global;
plata online securizată;
pachete de beneficii pentru membrii GS1 Romania;
transfer gratuit al codurilor LEI în administrarea GS1, ș.a.

GS1 Romania răspunde cererilor de alocare a noilor coduri LEI, cererilor de reînnoire a
codurilor alocate care trebuie revalidate dupa un an de utilizare, dar și cererilor de
transferare de la o altă agenție emitentă de coduri LEI, la GS1.
Pentru o administrare directă a procesului de alocare LEI, serviciul este transferat în prezent
de la GS1 Global Office către GS1 Germania, dezvoltatorul sistemului utilizat în acest scop.
Acest lucru are ca efect un răspuns mai rapid la orice tip de solicitare și o utilizare mai facilă
a aplicației atât de către entitățile solicitante, cât și de către agenții de înregistrare, printre
care se numără GS1 Romania.

2.6. Sectorul Transporturi și Logistică
În contextul modificărilor reglementărilor EU în domeniul TVA și a Codex-ului Uniunii Vamale
EU cu privire la specificațiile tehnice și identificatori utilizați pentru EAD (Electronic Advanced
Data) la autoritățile vamale, obligatorii pentru expedierile de colete de valoare mică din afara
UE, la care se adaugă specificația tehnică CEN/TS 17073 privind Eticheta Logistică Armonizată
pentru expedierile trans-frontaliere de colete, integrate cu standardul LIM (Logistic
Interoperability Model, aprobat în 2019, GS1 Romania a desfășurat activități de identificare
de posibile necesități de suport și implementare la nivel național; la acest moment operatorii
transnaționali gen DHL și TNT au implementat politici la nivel de companie, iar majoritatea
celorlalți nu e interesată de acest subiect de nișă raportat la activitatea proprie; activitatea va
continua și în 2022.

2.7. Standarde GS1 pentru lanțurile de distribuție dedicate
studiilor clinice ale produselor farmaceutice
Pe baza Standardului de Aplicare pentru Identificare în domeniul Studiilor Clinice (ratificat
2019) și a Ghidului de implementare pentru mesagerie electronică specifică domeniului
(ratificat martie 2020), s-au organizat consultări cu asociațiile profesionale relevante și un
chestionar ce și-a propus colectarea de informații preliminare privind potențialul de
implementare la nivel național și forma cea mai potrivită prin care asociația GS1 Romania
poate susține acest demers.
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În 2021 s-a încercat explorarea în comun cu actorii vizați a unui mod concertat de pregătire la
nivel național și implicarea Asociației GS1 Romania în sprijinirea și facilitarea implementării;
feedback-ul a demonstrat că aceste organizații preferă o abordare individuală, dacă și când
va fi cazul, la nivel național.

2.8. Standardele GS1 pentru logistica gestionării de bani
în numerar
Au fost continuate discuțiile cu Banca Nationala a Romanei (BNR) și Asociația Română a
Băncilor (ARB), privind promovarea eficienței aduse de preluarea acestor standarde și a
bunelor practici europene la nivel național, atât la nivelul proceselor și instrumentelor dintre
BNR și sistemul bancar național, cât și intern, la nivelul fiecărei entități bancare , în paralel cu
prezentarea avantajelor de participare a BNR la Central Bank GS1 User Group, în perspectiva
adopției DECS (Data Exchange for Cash Services) al Băncii Central Europene, după intrarea în
zona euro. Această activitate va continua în 2022.

2.9. Standardele GS1 pentru identificarea și codificarea
unitară a documentelor de plată pentru colectarea
automată a datelor
În cursul anului 2021 au fost inițiate discuțiile cu Banca Națională a Romanei (BNR) și
Asociația Română a Băncilor (ARB), privind promovarea eficienței aduse de preluarea
standardelor GS1 și a bunelor practici europene la nivel național, prin implementarea
standardizării, identificării și codificării documentelor de plată, pentru colectarea automată
a datelor, în vederea extinderii portofoliului de companii capabile să emită asemenea
documente, în special în sectorul IMM-urilor.
În luna iulie 2020 a fost elaborat, de către GS1 Romania, standardul profesional voluntar,
prin actualizarea unei versiuni inițiale, ce data din anul 2012 , dedicată documentelor de plată
aferente pieței asigurărilor.
Prin implementarea noului standard, în colaborare cu instituțiile menționate și participarea
activă a membrilor GS1, vor putea fi obținute reduceri semnificative ale costuri operaționale
actuale și ale riscurilor aferente, atât la nivelul emitenților facturilor, cât și la punctele de
încasare, întrucât nu vor mai fi necesare aplicații software personalizate pentru fiecare
companie în parte. Emitenții facturilor de: utilități (apă, energie, gaze), abonamente
(telefonie, TV, internet), rate la credite, prime de asigurare, impozite, taxe și amenzi, vor
putea încasa contravaloarea acestora printr-un sistem extins de puncte de încasare, iar
băncile, retailerii, benzinăriile, operatorii de telefonie mobilă etc. vor putea beneficia de
venituri suplimentare semnificative prin comisionarea respectivelor operațiuni de încasare.
Această activitate va continua și în 2022.
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2.10. Adopția și utilizarea Standardelor GS1 preluate
în standarde NATO dedicate logisticii militare
Având în vedere standardele NATO STANAG, aprobate ca standarde naționale de către
Comandamentul Logistic Întrunit al MapN, soluțiile și implementările de succes, pe baza
acestora, la nivel de Ministere ale Apărării din alte state NATO pentru lanțurile logistice
naționale sau, particular, în anumite tipuri de unități militare și pentru scopuri specifice ce
reprezintă bune practici în implementare și pot fi luate drept modele pentru nivel național,
GS1 Romania a continuat dialogul pe aceste subiecte pentru explorarea celor mai potrivite
modalități de colaborare cu MapN, în baza Protocolului de Colaborare dintre cele două
instituții nr. M12/24.01.2007.
În acest sens, în 2021 a fost elaborat și înaintat un document tip White Paper către MapN
privind avantajele și posibila introducere în uz a unei etichete logistice pentru lanțurile de
distribuție militare; această activitate va continua și în 2022.
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CAPITOLUL 3

Servicii organizate de GS1 Data Exchange
pentru membrii GS1 Romania
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3.1. Sectorul FMCG
 Schimb de Date Master B2B prin GS1 Romania National Data Pool
Proiectul „Master Data Synchronization and Data Quality” lansat de GS1 Romania, folosind
platforma GS1RO NDP dezvoltată și îmbunătățită de WiseBase – o companie a grupului
Syndigo, conform cerințelor de business și de standardizare specificate de GS1 Romania și
mediul economic românesc, este un răspuns la cererea în creștere de informații corecte,
autentice, complete, standardizate și actualizate constant, despre produsele comercializate
în România, și se află astăzi în plină derulare.
Platforma GS1RO NDP (National Data Pool) a intrat anul acesta în perioada sa de maturizare,
fiind utilizată în prezent de trei retaileri: SELGROS CASH & CARRY SRL, METRO CASH & CARRY
ROMANIA SRL și CARREFOUR ROMANIA SA.
GS1 Romania este în colaborare directă cu potențialii noi utilizatori ai platformei din sectorul
de retail și sprijină în mod continuu activitatea acestora de compatibilizare și/sau integrare
automată a sistemelor proprii cu platforma, prin activități susținute de mapare și consultanță
tehnică.

În prezent, platforma GS1RO NDP asigura circa 300 relații de sincronizare între furnizorii din
România, fie ca vorbim despre producători sau de distribuitori / importatori, cu retailerii mai
sus menționați, și găzduiește peste 36.000 fișe de produs aflate în diferite faze de finalizare.
Conform procesului implementat în cadrul proiectului, fișele complete și validate automat
de către platformă sunt verificate de echipa de Calitate a Datelor GS1.
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Derularea curentă a proiectului se realizează după următoarele proceduri:












abordarea furnizorilor prin trimiterea unei invitații de înrolare în platforma GS1RO
NDP;
încheierea acordurilor cu furnizorii care devin utilizatori ai platformei și doresc
sincronizarea datelor lor cu partenerii din retail activi în platformă;
crearea automatizată a conturilor de utilizatori folosind CODALOC, catalogul național
GS1 Romania, pentru accelerarea și facilitarea procesului;
organizarea de instruiri pentru utilizarea platformei;
asigurarea asistenței în cadrul procesului de înregistrare a datelor;
acces la instrumentul de suport online al utilizatorilor;
efectuarea verificării calității datelor prin compararea datelor înregistrate în platformă
cu datele existente pe pachetul/eticheta produsului;
monitorizarea continuă a nivelului de completare a fișelor de produs în raport cu
cerererile retailerilor parteneri și interacțiunea cu furnizorii pentru soluționarea
problemelor;
întreținerea regulată și la sesizări a platformei;
îmbunătățirea platformei cu noi cerințe care provin de la retaileri sau reglementările
nou intrate în vigoare.

Creșterea numărului de beneficiari ai datelor și perspectiva sincronizării datelor din platformă
cu alți retaileri / sisteme / baze de date va conduce la creșterea valorii acestui proiect,
proporțional cu numărul de participanți, situație în care schimbul de date devine cu atât mai
benefic atât pentru retaileri, cât și pentru furnizori, asigurând totodată un mediu concurențial
transparent, respectând legile și practicile comerciale.
Acest serviciu își crește potențialul cu fiecare nouă fișă de produs înregistrată sau actualizată
și aduce utilizatorilor beneficii considerabile, și anume:












vizibilitate asupra produselor furnizorilor pentru toți retailerii utilizatori ai platformei;
sincronizarea datelor master cu toți retailerii parteneri, cu efort unic și minim de
introducere/actualizare a datelor de către furnizori, într-un format unic și printr-o
singură inregistrare a fisei de produs;
posibilitatea de a promova produsele ale căror date sunt înregistrate în platformă,
tuturor retailerilor utilizatori ai platformei;
controlul calității datelor despre produse realizat atât automat prin mecanismele de
validare ale platformei, cât și manual, de către echipa de validare a datelor GS1;
introducere simplificată a datelor prin proceduri manuale si automatizate;
alinierea corespunzătoare la cerințele legislative și comerciale prin furnizarea datelor
solicitate în platformă;
management eficient al fișelor de produs pentru a asigura comunicarea optimă a
informațiilor despre produs cu partenerii;
managementul certificărilor produselor cu alerte la apropierea datei de expirare;
sursă de informații cu posibilitate de integrare în diferite departamente: logistică,
achiziții, e-commerce, marketing, etc. ale partenerilor din retail;
asigurarea unor date corecte aliniate în piață pentru un anumit produs.

35

Platforma GS1RO NDP a fost upgradată încontinuu pentru a avea o funcționare optimă din
punct de vedere al tuturor utilizatorilor săi, furnizori și retaileri. Pentru a asigura o comunicare
directă între retailer și furnizori și să se poata beneficia de întreaga paletă de avantaje, a fost
implementat modulul de interogare și solicitare de date despre produse și notificari prin
email ale partenerilor, legat de formularea unor cerințe sau rezolvarea unei solicitări.
Conform cerințelor exprimate de principalii operatori economici din România,
există în continuare nevoia de standardizare mai extinsă a schimbului de date master în
Romania și, pentru a răspunde acestei nevoi, GS1 Romania s-a angajat în fața partenerilor săi
din acest proiect cu următoarele acțiuni ce se vor întreprinde în viitorul apropiat, pe parcursul
a doi ani:




crearea nivelului local pentru standardul de date master, cu participarea operatorilor
economici din România, pe baza Profilului Național de Date utilizat la upgradarea
platformei și în acord cu standardul Global Data Model;
furnizarea datelor în format standardizat pentru a facilita integrarea automată a
acestora în sistemele beneficiarilor de date.

Sperăm că atât retailerii, cât și furnizorii care activează pe piața din România, să înțeleagă
avantajele utilizării platformei GS1RO NDP și să adere la acest proiect de anvergură pentru
mediul economic național, ce reprezintă prima soluție națională care asigură schimbul de
date master la cel mai înalt nivel de conformitate cu cerințele legale și de business.

 Laborator pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor master
În prezent observăm o creștere a importanței schimbului de date master despre produse, atât
pentru eficientizarea activităților comerciale, optimizarea proceselor și creșterea beneficiilor
pentru partenerii comerciali implicați, cât și pentru consumatorii interesați să afle informații
complete, de calitate despre produsele cumpărate sau despre produsele pentru care urmează
să ia o decizie de cumpărare.
Informațiile sunt însă valoroase numai atunci când sunt corecte și contribuie la îmbunătățirea
activităților de promovare, comandă, livrare, transport, recepție, facturare, depozitare,
vânzare etc. Datele eronate pot produce confuzii, pierderi, litigii, întârzieri sau disfunctionalități de-a lungul fluxului fizic și informațional al produsului descris prin acele date.
GS1 Data Exchange a demarat, în trimestrul patru al anului 2020, inițiativa de susținere a
calității datelor despre produsele care sunt comercializate pe piața locală.
Acest obiectiv este atins prin realizarea unui laborator dotat cu echipamente performante
care s-a pus la dispoziția companiilor membre GS1 Romania, utilizatoare ale platformei
GS1RO NDP sau ale altor servicii de sincronizare a datelor master sau cataloage online, un
serviciu certificat, de evaluare și îmbunățățire a acurateței și completitudinii datelor despre
produse. La baza acestui serviciu stau standardele globale și procedurile GS1 dar și
echipamente profesionale de ultimă generație pentru verificarea codurilor de bare și
captură de imagini și date logistice.
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WEBSCAN TrueCheck Omni – verificator coduri de bare
TruCheck 2D Omni ™ are un câmp vizual foarte
mare (până la 15 centimetri lățime) și rezoluție
super înaltă. Permite selectarea mai multor
regiuni ale imaginii, astfel încât să se poată
verifica fiecare cod de bare de pe un blister sau
mai multe coduri de bare pe o etichetă de
expediție dintr-o dată.
Se pot verifica cele mai mari dar și cele mai
mici coduri 1D și 2D cu rezultate precise de
fiecare dată. TruCheck Omni ™ folosește o
cameră foto de 5 MP de înaltă rezoluție care
asigură precizie maximă pentru orice
dimensiune de cod analizat.

ScanCube 308 – cabină studio foto-video
ScanCube 308 este instrumentul perfect
pentru captarea de imagini de înaltă
definiție ale obiectelor de dimensiuni mici
și medii.
ScanCube 308 este echipat cu o placă
turnantă e-view360 pentru a crea imagini
animate și videoclipuri de prezentare ale
produselor dvs., conform cerințelor
standard pentru bazele de date,
cataloagele electronice și site-urile de
comerț electronic.
Combinând simplitatea de utilizare și
funcții avansate, studioul foto video
ScanCube 308 se adaptează cerințelor de
business și permite producerea de imagini
atractive de calitate profesională.
Software-ul EasyScanCube controlează toate echipamentele care alcătuiesc sistemul și
gestionează procesele de fotografiere statică și animată prin conectarea camerei, a luminilor,
a platoului rotativ și a altor accesorii care asigură, împreună, performanța sistemului.
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iDimension Plus – sistem de măsurare și cântărire
Echipamentul permite calcularea dimensiunilor cutiilor, a
pungilor, a ambalajelor multiple cu forme regulate sau
neregulate, cu ambalaje rigide sau flexibile. Este o soluție
rapidă și eficientă care oferă valori precise ale greutăți și
dimensiunilor necesare în aplicațiile logistice.
Dimensionează rapid, în 0.2 secunde colete cu dimensiuni
minime de 0.5 cm și pachete în formă neregulată,rigide sau
flexibile cu dimensiuni minime de 1.2 cm. IDimension Plus este
certificat NTEP pentru încadrarea obiectelor unice neregulate
și non-transparente în formă cubică/paralelipipedică.
IDimension Plus utilizează mai multe tehnologii brevetate de
imagini 3D cu algoritmi avansați pentru a optimiza timpul și
randamentul. Pentru obiectele mici, cu dimensiuni sub 3 cm,
este utilizată o tehnologie unică de detectare. Fiecare
dimensionare păstrează o imagine de sus a produsului.

 Generatorul de Etichetă logistică GS1-128
Prima versiune a generatorului de coduri GS1-128 - http://www.csean.ro/gen_et.php - a fost
proiectată în 2009 la cererea unui mare lanț de distribuție din România pentru recepția
mărfurilor ”cu cantitate variabilă”: lactate, brânzeturi, carne, pește. Cu toate acestea,
proiectantul aplicației a luat în considerare încă de la început generarea de etichete pentru
mărfuri de orice fel (produse alimentare sau nealimentare, bunuri de larg consum, produse
industriale, produse farmaceutice, etc.) în scopul utilizării ei de către orice tip de furnizor sau
lanț de distribuție intern sau extern.
În 2019, aplicația a fost reproiectată, noua versiune fiind disponibilă online la adresa
https://etlog.gs1.ro începând din luna iunie. Alături de actualizările impuse de evoluția
tehnologică, platforma include și funcționalități suplimentare care facilitează utilizarea
standardelor GS1 în acord cu cerințele interne de afaceri și cu solicitările partenerilor
comerciali.
Meniul platformei pune acum la dispoziția utilizatorului un istoric al etichetelor generate, o
opțiune de generare a etichetei logistice GS1 în care utilizatorul poate completa informații în
funcție de cerințele proprii de etichetare și un set de machete ce includ câmpuri predefinite
conform cerințelor destinatarului.
Conform Hotărârii Nr. 46/2018 a Adunării Generale a GS1 Romania privind nivelul taxelor de
aderare și a taxelor anuale de licență pentru anul 2019, generarea Etichetei Logistice
GS1-128 prin utilizarea platformei informatice constituie un serviciu suplimentar oferit
societăților membre GS1 Romania și se taxează separat pe baza de contract cu societatea de
servicii a GS1 Romania – GS1 Data Exchange.
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Interfața utilizatorului dispune de funcționalități de gestiune care oferă o imagine clară a
situației contului și permit achiziția automată și autofacturarea pentru noile pachete de
etichete.
În acest an, pe lângă machetele inițiale (Auchan, Lidl, Kaufland, Profi, Hornbach) a fost
adăugate și formate conform cerințelor Selgros și, respectiv, Carrefour, atât pentru
etichetarea baxurilor, cât și pentru paleți.

Serviciul este oferit astfel începând cu data de 20.01.2020, dată de la care s-au înregistrat ca
utilizatori ai aplicației peste 220 de companii și au fost generate un număr de aproximativ
700.000 etichete logistice.

3.2. Sectorul Sănătății
 Generatorul de numere seriale conform Directivei FMD 2011/62/EU
Conform cerințelor Directivei 2011/62 / UE și ale Regulamentului delegat, produsele
medicale trebuie identificate cu un identificator unic care este scanat în vederea verificării
sau decomisionării de-a lungul lanțului de aprovizionare.
Elementele incluse în Identificatorul Unic (IU) pentru piața din România sunt: Codul de produs
(PC): cod unic la nivel global, GTIN-14, Numărul serial (SN): câmp alfanumeric variabil de
maxim de 20 digiți, Numărul de lot (Lot): câmp alfanumeric variabil de maxim de 20 digiți și
Data expirării (EXP): data calendaristică până la care produsul poate fi utilizat.
Toți IU trebuie înregistrați de către deținătorii de autorizație de punere pe piață în sistemul
european de verificare a medicamentelor EMVS.
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GS1 Romania oferă prin compania sa de servicii, GS1 Data Exchange, o platformă web
pentru solicitarea de identificatori unici.
Platforma permite obținerea de identificatori unici de către utilizatorul autentificat care
completează în interfața web solicitarea, precizând identificatorul de produs (GTIN) pentru
care solicită IU, numărul de lot și data expirării corespunzatoare lotului. Aplicația generază
șirurile identificatorilor unici prin adăugarea unui număr serial și concatenarea informației
cu ajutorul identificatorilor de aplicație GS1 și a caracterelor separatoare și identificatoare de
simbologie necesare conform standardelor globale.

Numerele seriale incluse in identificatorii unici sunt generate cu un algoritm de randomizare
certificat, care garantează satisfacerea cerințelor legale privind rata de ghicire de 1/10000.
Informația este pusă la dispoziția utilizatorului într-un fișier excel care conține șirurile
complete ale identificatorilor unici cu evidențierea, în coloana alăturată, a numărului serial
(SN) inclus în fiecare identificator.

 Servicii IT pentru conectarea la EMVO
Pentru a preveni introducerea în lanțul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate,
autoritățile de reglementare din UE au adoptat Directiva 2011/62 / UE care prevede o serie
de măsuri care vizează întreg lanțul de distribuție, până la pacient.
Printre acestea, obligativitatea de identificare unică a fiecărei cutii de medicament și de
înregistrare de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a tuturor identificatorilor
unici (IU) în sistemul european de verificare a medicamentelor EMVS, administrat de EMVO
(European Medicines Verification Organisation).
În acest scop, deținătorii de autorizații de punere pe piață au la dispoziție doua opțiuni:
achiziționarea și operarea internă a unei platforme informatice dedicate sau înrolarea printrun furnizor de servicii (OBP IT Connection Provider).
GS1 Data Exchange pune la dispoziție servicii IT pentru înrolarea în EMVO si publicarea
identificatorilor unici ai medicamentelor în sistemul european de verificare, pentru
companiile deținătoare de autorizații de punere pe piață pentru medicamente aflate sub
incidența Directivei UE.
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 Grupul tehnic de lucru pentru realizarea Nomenclatorului Unic de
Medicamente din România
Grupul tehnic de lucru pentru realizarea Nomenclatorului Unic de Medicamente din
România, a fost constituit prin Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 246 / 25.02.2019, având
drept scop validarea soluției optime care să permită interconectarea tuturor participanților la
fluxurile decizionale și operaționale din domeniul medicamentului, printr-un mediu
colaborativ.
Grupul este format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate, ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și ai
Asociației GS1 Romania.
Lucrările grupului tehnic de lucru s-au derulat atât în cadrul unor întâlniri fizice cât și prin
schimburi virtuale de informații necesare pentru a identifica necesitățile fiecarei instituții în
parte în raport cu dezvoltarea unui sistem informatic integrat.
Au fost propuse soluții tehnice și legale care să răspundă necesităților identificate și, la finele
anului 2019 s-a ajuns în etapa de validare a soluției optime în vederea dezvoltării mediului
colaborativ numit Nomenclator Unic de Medicamente din România.
În anul 2020 lucrările grupului tehnic au fost întrerupte, în special datorită pandemiei COVID19 care a implicat specialiștii instituțiilor din domeniu în activități specifice, împiedicând
alocarea de resurse de timp în această direcție.
Anul acesta au fost reluate discuțiile pe marginea acestui subiect, Ministerul Sănătății
desemnând noi reprezentanți în grupul de lucru. Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 246 /
25.02.2019 a fost modificat și completat, urmând ca lucrările grupului de lucru să se reia în
luna octombrie 2021.

 Realizarea Modulului DAPP pentru aplicația PreMED
Prin consultare cu membrii GS1 ce au calitatea de DAPP, s-au dezvoltat funcționalitățile
necesare pentru facilitarea gestionării cât mai simple a proceselor de generare și depunere a
documentelor necesare în dosarul de preț, conform OUG Nr. 38/2020, către Ministerul
Sănătății.
Modificările aduse anul acesta, prin Ordinului MS nr. 1030/2021 la legislația care susține
calculul prețurilor de referință ale medicamentelor, au făcut posibilă integrarea platformei
DAPP cu aplicația PreMED utilizată de Ministerul Sănătății.
Astfel, documentele din dosarul de preț pot fi generate din platformă și transmise direct
către PreMED, validate și semnate electronic de reprezentantul DAPP. Documentele sunt
procesate conform instrucțiunilor interne ale DPMDM-MS, statusul fiecărui dosar fiind
actualizat și disponibil în timp real pentru ambele părți.

41

 Finalizarea versiunii 2 a aplicației PreMED
În contextul integrării Platformei DAPP cu aplicația PreMED, s-au făcut eforturi de finalizare
a versiunii 2 a aplicației PreMED ce sprijină procesele și procedurile interne ale Ministerului
Sănătății ce privesc prețul medicamentelor, ținând cont și de precizările OUG Nr. 30/2020
privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.
Noua versiune permite închiderea fluxului de documente implicate în stabilirea prețurilor
de vânzare ale medicamentelor prin generarea și punerea la dispoziție în format electronic,
semnat conform prevederilor legale în vigoare, a tuturor documentelor intermediare și,
respectiv, a deciziei finale de preț.
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CAPITOLUL 4

Participare și contribuții la activități pe plan
intern și internațional
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4.1. Contribuții la manifestări expoziționale și conferințe
 Participarea la GS1 Industry & Standards Event în Decembrie 2020
Colegul nostru, dl. Andrei Toth, în calitate de Director de Dezvoltare al GS1 Romania, a
participat în calitate de Speaker la sesiunea de Digital Journey, prezentând implementarea în
Romania a Programului Verified by GS1 și efortul depus de întreagă echipa GS1 Romania
implicata în Proiect.
În cadrul aceluiași eveniment, cu sprijinul colegului nostru dl. Andrei Toth, dl. Vlad Puescu,
Content Platform Director eMAG, ca urmare a colaborării dintre GS1 Romania și eMAG, a
susținut o prezentare, în calitate de Speaker invitat, în cadrul sesiunii Perspective of a
Marketplace.
Prin cele două prezentări GS1 Romania a fost pusă din nou pe harta reprezentanțelor
naționale active, ale căror proiecte au un impact pozitiv atât national cât și regional.
Recunoașterea eforturilor depuse de echipa GS1 Romania și impactul pozitiv adus de noile
proiecte au fost evidențiate și în e-mail-urile de felicitare primite de la dl. Miguel Lopera
(President & CEO GS1 Global) și de la dna. Marianne Timmons (President Community
Engagement GS1 Global). Mai jos sunt câteva extrase din acele e-mail-uri:

 Participare la Forumul Global GS1 – forum online 2021
Forumul Global GS1 2021 s-a desfășurat în perioada 01 – 04.03.2021 și a fost ținut virtual din
cauza pandemiei de Covid-19.
În cadrul Plenarei de închidere și Decernarea Premiilor Oricine poate face Diferența
(Everyone Makes a Difference Awards), colegul nostru dl. Andrei Toth, pe baza
performanțelor obținute și a proiectelor create (GS1 Romania E-commerce Program) sau
gestionate și dezvoltate (GS1 Solution Providers, Verified by GS1 etc.) a fost premiat că unul
dintre cei mai buni 10 angajați GS1, la nivel global, în anul 2020.
Astfel GS1 Romania se poate mândri cu faptul că unul dintre angajații săi, dl. Andrei Toth,
Director de Dezvoltare GS1 Romania, în anul 2020 a fost unul dintre cei mai buni 10 angajați
și unul dintre cei 50 cei mai buni angajați GS1 la nivel global, de când se decernează aceste
distincții.
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4.2. Proiecte GS1 Global
 Participare la Grupa de lucru „Trace and Train”
Organizațiile naționale GS1 își instruiesc membrii cu privire la implementarea soluțiilor de
trasabilitate pentru a răspunde nevoilor industriei. GS1 oferă industriei instrumente inovative
pentru a explica “de ce”, “ce” și “cum” se implementează capabilitățile de trasabilitate
folosind standardele GS1.
În anul parcurs, grupa “Traceability Education” a demarat elaborarea a 17 module de training
vaste, pentru a sustine activitatea de training în domeniul trasabilității atât la nivel
global/regional, cât și la nivel local, în cadrul organizațiilor GS1 naționale. Acesta detaliază
diferitele module de instruire în domeniul trasabilității asociate obiectivelor de învățare și
publicul țintă specific, mentionate în Curriculum Framework.
GS1 Romania a fost parte activă în dezvoltarea Modulului 13 - „Traceability Systems Design –
Part 1. Roles & Processes” în care sunt detaliate 6 aspecte principale ale acestui subiect:







Traceability process flow
Actors, roles and responsibilities
Analysing business processes
Introduction to CTEs and KDEs
Interoperability requirements
Recall
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Modulul include o documentație pregătitoare, o prezentare completă, o prezentare în
rezumat, un ghid și o colecție de întrebări și exerciții de utilizat în cadrul sesiunilor de training
globale și naționale, care vor fi puse la dispoziția trainerilor de trasabilitate din cadrul
organizațiilor GS1, până la finalul acestui an, și vor fi folosite inclusiv în cadrul programului
GTP Refresh.
În continuare, GS1 Romania va participa în grupa de lucru prin elaborarea altor module de
training din zona de înaltă specializare:




Traceability System Design –
Part 2: CTE-KDE framework, Traceability System Design –
Part 3: Data management, Traceability System Design –
Part 4: Technologies, systems and solution architectures,
Traceability assessment

Activitatea educațională din proiectul “Trace and Train” va avea în vedere prioritizarea
sectoarelor industriale în privința implementării trasabilității și, mai ales, alinierea cu
Programul Global de Trasabilitate GS1.

 Participare la Grupa de lucru pentru proiectul „Solution Provider”
Activitățile colegilor din GS1 Romania, pe lângă impactul național, au început să genereze
rezultate care sunt sau vor fi vizibile atât în plan regional, cât și global:
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Proiectul de implementare a codurilor GS1 în cadrul platformei eMAG Marketplace
are un impact regional deoarece această implementare este făcută în toate țările în
care platforma există și astfel, pe lângă GS1 Romania, beneficiază încă alte 7
reprezentanțe naționale printre care putem enumera GS1 Austria, GS1 Bulgaria,
GS1 Ungaria și altele din Europa Centrala si de Sud-Est.



Ca urmare a invitației și a prezentării susținute la Bruxelles in 2019 de către dl. Andrei
Toth, acesta a făcut și face parte în continuare din echipa nucleu de creare a Strategiei
Globale pentru abordarea și implicarea celor care doresc să adere la Programul

GS1 Solution Providers. De asemenea, el face parte și din echipa extinsă pentru
crearea Strategiei Globale de Conștientizare cu privire la Standardele și Serviciile GS1.


În egală măsură, dna. Mădălina Cernat face parte din echipele extinse pentru crearea
strategiilor globale pentru Solution Providers, Educație și Transmiterea Datelor.

Colegul nostru, dl. Toth Andrei, în calitate de Director de Dezvoltare al GS1 Romania, pe baza
rezultatelor obținute în cadrul programului GS1 Romania E-commerce, a fost invitat să
participe activ în calitate de membru al echipelor nucleu sau extinse în următoarele proiecte:

 Participare la Grupa de lucru pentru proiectul „Verified by GS1 – Get all
data”
Testarea modului de lucru, a procedurilor, a capacităților de transmitere date și procesarea
lor intre GS1 GO – GS1 Romania – eMAG, în cadrul unui proiect pilot la care au luat parte GS1
Romania, GS1 India și GS1 Mexic.

 Participare la Grupa de lucru pentru proiectul „Marketplace Stakeholder
Interview”
Obținerea perspectivei Markeplace-urilor cu privire la implementarea, utilizarea și utilitatea
sistemului GS1 în vederea optimizării serviciilor existente și a creării de noi standarde și
servicii care să deservească această industrie. Partenerul principal al GS1 Romania a fost
eMAG.

 Participare la Grupa de lucru pentru proiectul „Marketplace Standards
Core team”
Pe baza rezultatelor obținute din intervievarea marketplace-urilor echipa nucleu formată din
angajați GS1 din diverse colțuri ale lumii, în strânsă colaborare cu marketplace-urile
partenere, va crea un nou set de standarde de implementare și utilizare a Sistemului GS1 în
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tot ceea ce înseamnă e-tail, încercând să acopere inclusiv situații particulare precum cele ale
produselor white-label, private-label sau a bundles-urilor și a produselor refurbished.

 Participare la Grupa de lucru pentru proiectul „Marketplace Services Core
team”
Având la bază tot rezultatele intervievării marketplace-urilor, a fost creată această grupă
internațională de lucru pentru a identifica ce impact au serviciile oferite deja așa cum este
GEPIR și cum pot veni în întâmpinarea nevoilor industriei de e-commerce serviciile în curs de
dezvoltare globală, servicii precum GS1 Registry și Verified by GS1.

 Participare la proiectul global pentru „Modernizarea GLN”
Numărul Global de Locație (GLN) este cheia de identificare GS1 care poartă responsabilitatea
de a răspunde în mod fiabil la întrebările „cine?” si unde?". Pe măsură ce industria continuă
să evolueze, este esențială cerința de a avea standarde clare și complete.
Schimbarea lanțurilor de aprovizionare, reglementarea sporită și creșterea cerințelor
consumatorilor pe piețe și sectoare determină această urgență. Industria a ridicat cerința de
a găsi modalități mai bune de a permite asigurarea trasabilității, de a crește vizibilitatea
lanțului de aprovizionare și a stocurilor, de a putea acționa mai repede în scenariile de
rechemare și de a putea garanta proveniența produselor și materialelor. În lipsa unor
standarde clare și concise, asigurarea interoperabilității este o misiune dificilă.
Proiectul global pentru modernizarea GLN are scopul de a face standardele legate de GLN
aplicabile cazurilor de utilizare curente, permițând în același timp extensibilitatea pentru
nevoile viitoare, astfel încât să elimine divergențele din piață care rezultă din utilizarea de
standarde și îndrumări neclare sau incomplete, să împiedice utilizarea extinsă a metodelor de
identificare proprietar, care nu se pot integra ușor cu sistemele din industrie și să ofere
industriei instrumentele necesare pentru desfășurarea afacerilor globale în mod eficient.
Adoptând o abordare holistică a cerințelor de afaceri ale părților și locației, GS1 va permite
utilizarea eficientă a Numerelor Globale de Locație (GLN) prin standarde și ghiduri actualizate
și îmbunătățite cu implicarea industriei și crearea unui registru GLN în cadrul GS1 Registry.
Programul este structurat pe două fluxuri de lucru:
1. Fluxul pentru Dezvoltarea Standardelor coordonat de un reprezentant GS1 Australia și
un reprezentant GS1 Romania, cu următoarele obiective:
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analiza condițiilor și stabilirea termenului pentru încetarea reutilizării numerelor
globale de locație;
stabilirea cerințelor de modificare și restructurare a Reguliilor de Alocare GLN;
colaborarea cu GSMP pentru standardizarea noilor reguli de alocare și a cerințelor
privind încetarea reutilizării GLN;
actualizarea Specificațiilor Generale GS1 în acord cu noile standard GLN;
identificarea și actualizarea tuturor standardelor sistemului GS1 afectate de noile
cerințe privind alocarea GLN;
dezvoltarea unui set de documentații suport pentru susținerea implementării GLN.

2. Fluxul pentru Registrul de chei GLN coordonat de doi reprezentanți ai GS1 France, cu
următoarele obiective:





obținerea și consolidarea informațiilor cu privire la soluțiile de gestiune a cheilor GLN
existente la Organizațiile Naționale;
culegerea de informații cu privire la atributele de date necesar de asociat cu cheile de
identificare GLN;
colaborarea cu GSMP pentru standardizarea Modelului Global de Date pentru GLN;
susținerea echipei GO Data Services în dezvoltarea Registrului GLN.

GS1 Romania are doi reprezentanți în echipa de lucru a Fluxului pentru Registrul de chei GLN.
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ANEXE
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ANEXA 1

Aplicații online
•

CODALOC – Alocare și gestionare numere GTIN și GLN
https://codaloc.gs1.ro

•

MEDALOC – Alocare identificatori globali pentru Sectorul Sănătății
https://medaloc.gs1.ro

•

Generator carduri de test pentru verificarea conexiunii cu SNVM
https://codaloc.gs1.ro

•

GS1 Romania - Agent de înregistrare LEI, acreditat GLEIF
https://www.gs1.ro/codul-lei/

•

Eticheta Logistică GS1-128
https://etlog.gs1.ro

•

GS1 Romania National Data Pool - Schimb de Date Master B2B
https://www.gs1ndp.ro



Generator numere seriale conform Directivei FMD 2011/62/EU
https://serializare.gs1.ro

•

CANAMED - Calculator de prețuri de vânzare pentru medicamente
https://canamed.gs1.ro
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ANEXA 2

Responsabili de proiecte
Mircea Popescu, Chief Operations Officer, mircea.popescu@gs1.ro
 Contracte de membru GS1 Romania
 Atestate de membru GS1 Romania
 Facturi GS1 Romania
 GS1 REGISTRY
 GEPIR v.4.0
 GDPR
Diana Ioan, Director Tehnic, diana.ioan@gs1.ro
 GLN REGISTRY
 Generator carduri de test pentru verificarea conexiunii cu SNVM
 Generator numere seriale conform Directivei FMD 2011/62/EU
 Nomenclatorul Unic de Medicamente din România
 CANAMED - Calculator de prețuri de vânzare pentru medicamente
 Instruiri în domeniile FMCG și FARMA
Andrei Toth, Director Dezvoltare, andrei.toth@gs1.ro
 VALIDAT DE GS1 – Verified by GS1
 GS1 Romania Solution Provider
 Proiectul GS1 Global „Solution Provider”
 Codul de bune practici în domeniul scanării
 GS1 Romania e-commerce: Amazon Seller, eMag Seller, FashionDays, elefant.ro
 Google AdWords
Mădălina Cernat, Director Calitatea Datelor & Auditor Trasabilitate GS1, madalina.cernat@gs1.ro
 GS1 Romania National Data Pool - Schimb de Date Master B2B
 GS1 Romania - Agent de înregistrare LEI, acreditat GLEIF
 Instruire și certificare auditori interni trasabilitate
Valentin Popescu, Director Adopție Standarde Globale, valentin.popescu@gs1.ro
 Transport & Logistică
 Sănătate
 Cash Handling
 Relația cu MApN - adopția și utilizarea Standardelor GS1 preluate în standardele NATO
 Noi domenii sectoriale
Cristian Blebea-Apostu, Șef Departament Relații Clienți, cristi.blebea-apostu@gs1.ro
 HELPDESK - Platforma de ticketing
 CODALOC - Alocare și gestionare GTIN și GLN
 MEDALOC - Alocare și gestionare GMN și UDI
 Instruire și inițiere pentru membrii noi în vederea marcării corecte cu coduri de bare
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Misiunea GS1 Romania
„Stabileºte ºi promoveazã un sistem naþional
ºi multiindustrial pentru identificarea ºi
comunicaþia în domeniul produselor ºi
serviciilor bazat pe standardele acceptate
internaþional, pentru beneficiul ºi eficientizarea activitãþilor de producþie, desfacere
en-gros ºi distribuþie en-detail în România.“
(Cap. 7 din Statut)

GS1 Romania
Str. Arh. Louis Blanc Nr. 1, Parter + Etaj 1,
Sector 1, 011751, Bucureºti, România
1 317 80 31
21
T +40 2
F +40 21 317 80 33
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@gs1.ro
office@gs1.ro

Introduceþi cifrele
codului de bare
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mai multe informaþii
Vizitaþi
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