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The Global Language of Business 

 
 

Hotărârea Nr. 52/2022 a Adunării Generale a GS1 Romania 
privind nivelul taxelor de aderare și a taxelor anuale de licență 
pentru anul 2023 
 
 
 
Preambul 
 
Veniturile înregistrate în anul 2021 de către Asociația GS1 Romania, conform bilanțului depus, au 
fost de 6.585.317 lei (1.330.878 Euro). 
 
Membri înscrişi, plătitori de Redevențe Anuale de Licență GS1 pe anul 2021, au fost 7818. Dintre 
aceştia, 3546 societăţi sunt cu profil de producție și comert, 122 societăți utilizează codificări 
asociate (ISBN/ISSN/ISMN) și 4150 utilizează numai GLN. Numărul de membri a crescut pe 
parcursul anului 2021, grație creșterii vânzărilor pe platformele online. Creşterea a fost de  
1493 membri noi, dintre care 1109 pentru codificare de produse și 384 pentru codificare de 
locații. 435 membri au rămas cu restanțe la plata licenței, iar 437 membri au solicitat rezilierea.  
 
În primele patru luni ale anului 2022, membri noi înscrişi, plătitori de Redevențe Anuale de 
Licență GS1, au fost 601. Dintre aceştia, 393 societăţi sunt cu profil de producție și comert, iar 
208 utilizează numai GLN. 125 membri au rămas cu restanțe la plata licenței, iar 173 membri au 
solicitat rezilierea. 
 
Pentru realizarea programelor profesionale propuse pentru anul 2023 şi pentru activităţile 
curente ale Asociaţiei GS1 Romania, veniturile necesare sunt de 1.010.000 Euro. Astfel, 
Redevența Anuală de Licență GS1 a membrilor pentru 2023 trebuie să fie în medie 240 Euro, iar 
taxa de aderare în medie 120 Euro. 
 
Articolul 1. Având în vedere efectele diferite ale utilizării standardizării în cazul diferitelor 
categorii de companii, Redevența Anuală de Licență GS1 pentru perioada 01.01.2023 – 
31.12.2023 se stabileşte la: 
 
1.1. 80 Euro pentru:  

 Societăți care solicită pachet de maxim 10 GLN și nu solicită GTIN pentru codificare de 
produse 

 PFA, Întreprinderi Individuale, Asociații Familiale ce solicită pachete de 10 GTIN+1 GLN 
 Societăți ce utilizează codificări asociate (ISBN/ISSN/ISMN) 
 Societăți ce solicită pachet 20 promoții, cupoane 
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1.2. Pentru microîntreprinderi, societăți mici și mijlocii cu profil de producție și comert - include 
pachet de bază de 10 GLN și un prefix GS1 de companie pentru codificarea produselor: 

 120 Euro pentru un prefix de 7 cifre (permite codificare a maxim 100 produse)  
 180 Euro pentru un prefix de 6 cifre (permite codificare a maxim 1.000 produse) 
 240 Euro pentru un prefix de 5 cifre (permite codificare a maxim 10.000 produse) 
 300 Euro pentru un prefix de 4 cifre (permite codificare a maxim 100.000 produse) 

 
1.3. 1.000 Euro pentru mari societăți de producție și retail/distribuție sau sucursale/filiale/ 
reprezentanțe ale acestora în România - include pachet de bază de 100 GLN și un prefix GS1 de 
companie pentru codificarea a maxim 100.000 produse. 
 
1.4. Pentru societățile din sectorul farmaceutic care solicită identificare GS1 în vederea conectării 
la Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), taxele negociate cu Organizația 
pentru Serializarea Medicamentelor din România (OSMR) pentru un număr de minim 2.000 de 
unități farmaceutice (spitale, farmacii, direcții de sănătate publică etc.) sunt următoarele: 

a) 50 Euro pentru 10 GLN-uri (UserId SNVM, LUF, PTC) 
b) 80 Euro pentru 10 GLN-uri (UserId SNVM, LUF) și posibilitate de suplimentare până la 

100 GLN-uri (LUF, PTC) conform punctului 1.5 
 
1.5. În cadrul Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), Redevența Anuală de 
Licență GS1 pentru societățile din sectorul farmaceutic de la punctul 1.3 se suplimentează cu 2 
Euro pentru fiecare GLN (LUF, PTC), iar pentru societățile de la punctul 1.4 (b) se suplimentează 
cu 5 Euro pentru fiecare GLN (LUF) și 2 Euro pentru fiecare GLN (PTC).  
 
1.6. Redevența Anuală de Licență GS1 pentru societățile de la punctele 1.1., 1.2 și 1.3 se 
suplimentează cu 5 Euro pentru fiecare GLN alocat.  
  
1.7. Societățile de la punctele 1.1, 1.2 și 1.3 care solicită în cursul unui an calendaristic un prefix 
GS1 dintr-un pachet superior celui deținut, se taxează cu 80% din Redevența Anuală de Licență 
GS1 aferentă noului pachet, conform Anexei de la Buletinul de înscriere. Începând cu anul 
următor, se vor putea utiliza ambele pachete, în condițiile achitării sumei Redevențelor Anuale 
cumulate, la care se va aplica o reducere de 10%. În situația în care produsele din cadrul 
pachetului existent pot fi recodificate în cadrul noului pachet solicitat, eliberându-l astfel pe 
primul, membrii vor plăti Redevența Anuala corespunzătoare pachetului superior. 
 
1.8. Redevența Anuală de Licență GS1 de la punctele 1.1, 1.2 și 1.3 se diminuează cu 50% la 
înscrierea celui de-al doilea domeniu de activitate, conform Anexei de la Buletinul de înscriere. 
 
1.9. Redevența Anuală de Licență GS1 de la punctul 1.2 se diminuează cu 50% pentru furnizorii 
marilor rețele e-Commerce (Amazon, eMAG, etc.), dar numai pentru primele 12 luni de licențiere. 
 
1.10. Pentru societățile care se încadrează la punctul 1.1, Redevența Anuală de Licență aferentă 
prefixului acordat pentru GLN se diminuează cu 50% în cazul în care membrul optează pentru un 
prefix necesar codificării de articole (GTIN). În situația în care membrul poate utiliza pachetul de 
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GLN-uri din cadrul prefixului acordat pentru articole, eliberând astfel vechiul prefix deținut 
pentru GLN, acesta va plăti doar Redevența Anuală de Licență aferentă pachetului nou 
achiziționat. 
 
Articolul 2. Taxa unică de aderare se fixează la 120 Euro. 
 
2.1. Taxa unică de aderare se diminuează cu 50% pentru furnizorii marilor rețele e-Commerce 
(Amazon, eMAG, etc.). 
 
2.2. Taxa unică de aderare se diminuează cu până la 100% pentru proiectele naționale  
(GS1RO NDP, etc.). 
 
2.3. Taxa unică de aderare nu se solicită pentru societățile de la punctele 1.1 și 1.4. 
 
Articolul 3. Pentru societăţi de publicitate se pot conveni regimuri barter contând că, în această 
formă, scad cheltuielile la cap. „Marketing și publicitate”. 
 
Articolul 4. În cazuri cu totul justificate, cu aprobarea Directorului Executiv, se poate accepta 
plata taxei de aderare la un termen convenabil pentru societatea candidată. 
 
Articolul 5. GS1 Romania reface o rezervă de continuitate în anul 2023 de 40.000 Euro. 
 
Articolul 6. Serviciile oferite societăților membre GS1 Romania, incluse în Redevența Anuală de 
Licență GS1, cu discount 100%: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Taxă 

6.1 Disponibilizare date despre companie / 
produse în Registrul Global GS1 GEPIR  

80 Euro/an 

6.2 Disponibilizare date despre produse în GS1 
REGISTRY și VERIFIED BY GS1 

400 Euro/an 

6.3 Generator coduri de bare DataBar și 
DataMatrix în format GIF, JPG, PNG @ 72 dpi 
pentru ecran  

60 Euro/an 

6.4 Generator coduri de bare EAN-13 și ITF-14  
în format GIF, JPG, PNG @ 72 dpi  
pentru ecran  

20 Euro/an 

6.5 FARMA - Acces în aplicația online de generare a 
cardurilor de test pentru verificarea conexiunii 
în SNVM 

160 Euro/an 
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Articolul 7. Serviciile speciale oferite societăților membre GS1 Romania se vor taxa separat pe 
bază de contract cu societatea de servicii a GS1 Romania - GS1 Data Exchange SRL, după cum 
urmează *): 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Prețuri orientative (fără TVA) 

7.1 FARMA - Acces în aplicația online de generare a 
numerelor seriale conform Directivei FMD 
2011/62/EU 

50 Euro/lună 

7.2 Generator coduri de bare EAN-13 și ITF-14 în 
format GIF, JPG, PNG @ 600 dpi pentru tipar 

60 Euro/an 

7.3 Fotografii profesionale pentru comerțul online 
(set 5 + 1 foto 360 grade) 

10 Euro/set 

7.4 Consultari bulk în GEPIR PREMIUM IMM  
(pachet 10.000 consultări) 

300 Euro/pachet 

7.5 Consultari bulk în GEPIR PREMIUM MARI 
SOCIETATI (pachet 10.000 consultări) 

500 Euro/pachet 

7.6 Generator Eticheta Logistică GS1-128  
(pachet 100 etichete logistice) 

10 Euro/pachet 

7.7 Generator Eticheta Logistică GS1-128  
(pachet 1.000 etichete logistice) 

80 Euro/pachet 

7.8 Generator Eticheta Logistică GS1-128  
(pachet 10.000 etichete logistice) 

600 Euro/pachet 

7.9 Generator Eticheta Logistică GS1-128  
(pachet 100.000 etichete logistice) 

1800 Euro/pachet 

7.10 Verificare decodabilitate cod de bare,  
cu buletin de analiză INTEGRA 9500 

20 Euro/GTIN-ambalaj 

7.11 Curs pe teme GS1 50 Euro/cursant suplimentar/zi de 
curs (min. 6 ore) 

7.12 Înscriere produs în catalogul GS1RO NDP 350 Euro/mentenanță anuală catalog 
5 Euro/GTIN înscris 
1 Euro/GTIN menținut/an 

7.13 Consultanță în cadrul  programului de calitate  
a datelor în vederea înscrierii în catalogul 
GS1RO NDP 

20 Euro/oră 

7.14 Consultanță pentru programul de calitate a 
datelor pentru membrii noi 

30 Euro/oră 

7.15 Generare/alocare coduri produs fără prefix GCP 9 Euro / cod 
*) Prețurile nu conțin TVA, 19%. 
 
 
Articolul 8. Se aprobă componența Comisiei de Cenzori. 
 


