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3Introducere

1. Introducere

Trasabilitatea reprezintã, în prezent, o cerinþã legalã clarã ºi societãþile nu au altã 
opþiune decât implementarea unui sistem adecvat pentru a fi competitive.

l

l

În aceastã lucrare, recomandãrile celor mai bune practici comerciale ºi cerinþele 
legale europene privind siguranþa produselor construiesc baza conceptelor promovate 
privind implementarea proceselor de trasabilitate a produselor pe baza standardelor 
GS1, cum ar fi cele de identificare a produselor ºi locaþiilor, de etichetare a paletelor, 
de schimburi de informaþii asupra produselor expediate etc. Din punct de vedere legal, 
aceste recomandãri nu sunt obligatorii, dar ele oferã un ghid, în special pentru 
comerþul cu alimente ºi bãuturi, privind cerinþele organizatorice ce trebuie avute în 
vedere în procesele efective de trasabilitate ºi de gestionare a situaþiilor de crizã, când 
se impune retragerea produselor de pe piaþã. 

Dupã cum ºtim, în 3 decembrie 2001, a apãrut Directiva UE 2001/95/CE privind 
Siguranþa Generalã a Produselor, iar în 28 ianuarie 2002, Reglementarea UE 
nr. 178/2002 referitor la Legea Generalã a Alimentelor care trebuie aplicate începând 
cu 15 ianuarie 2004 ºi, respectiv, 1 ianuarie 2005. Cerinþele acestor legi sunt aplicabile 
oricãrei societãþi comerciale din statele membre ºi, deci, ºi în România, dupã aderare.

În perioada anterioarã, s-au desfãºurat o serie de lucrãri în domeniu, coordonate 
de ECR Europa ºi GS1 în þãri precum Germania, Elveþia, Austria, Franþa, Spania. 
Avem încredere cã soluþiile de trasabilitate elaborate în ultimii ani de cãtre GS1 
împreunã cu liderii comerþului global, vor permite membrilor GS1 România sã se punã 
de acord cu reglementãrile legale din Europa ºi din plan naþional, asigurând în acelaºi 
timp creºterea nivelului de adoptare a standardelor GS1 în industria comerþului, 
afectatã de constrângerile legale ºi comerciale privind trasabilitatea produselor.

Numeroasele crize în domeniul alimentar din ultimii ani, suprapuse cu o industrie 
a comerþului tot mai complexã ºi vulnerabilã, necesitã o reconsiderare fundamentalã a 
modului în care livrãm cãtre consumatori produsele corecte, la un preþ corect. Devine 
astfel mai important decât oricând pentru producãtori, importatori, exportatori, 
en-grosiºti ºi distribuitori sã conlucreze ºi sã implementeze standarde considerate 
bune practici, pentru ca procesele proiectate sã asigure respectarea noilor cerinþe 
legale ºi sã furnizeze produse de calitate ºi sigure pentru consumatori. 

Dacã privim trasabilitatea dincolo de cerinþele legale, societãþile trebuie sã 
perceapã ºi urmãtoarele beneficii adiþionale ale implementãrii trasabilitãþii produselor

Un rãspuns cãtre consumatori privind calitatea produselor ºi siguranþa lor;
O îmbunãtãþire continuã a valorii consumator, concomitent cu creºterea 
eficienþei afacerilor. 

Prezentul material insistã asupra standardelor GS1, precum identificatorul unic 
de articol comercial ºi locaþie, descriptorii standard ai produselor, etichetarea cu cod 
GS1 ºi schimbul electronic de date sub standard eCom, ca suport în tranzacþiile 
comerciale. Aceasta întrucât standardele GS1, deºi voluntare, sunt globale ºi coerente 
pentru utilizarea de cãtre toþi partenerii comerciali pe lanþul de distribuþie, permiþând 
alinierea fluxului de informaþii cu fluxul fizic al bunurilor. 



2. Aria ºi scopul materialului

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Organizaþia ECR Europa, promotoare a celor mai bune practici comerciale ºi 
având ca obiectiv major satisfacerea deplinã a consumatorilor, a ales, încã de la 
înfiinþarea sa în anii '90, sã foloseascã standardele GS1.

Acest material acoperã, sub aspectul tehnicilor ºi instrumentelor de 
implementare a trasabilitãþii, întregul lanþ de distribuþie, de la materiile prime ºi 
ambalajele ce vin de la producãtor, pânã la unitatea de consum aflatã în rafturile 
distribuitorului pentru consumatori; o secþiune referã, distinct, gestiunea situaþiilor de 
crizã ºi procedurile care îi implicã producãtor ºi distribuitor în managementul 
colaborativ al acestor situaþii.

Aria de cuprindere a materialului o reprezintã bunurile de consum, (cu precãdere 
cele alimentare) iar bunele practici privind procesele de trasabilitate descrise sunt 
elaborate în baza considerentelor de afaceri ºi a cerinþelor legale din Europa, 
menþionate în introducere; reglementãrile naþionale cuprind aceste cerinþe UE.

Materialul se adreseazã tuturor societãþilor, indiferent de mãrimea lor ºi 
urmãtoarelor categorii de personal:

responsabili de calitate;
manageri din logisticã/lanþuri de distribuþie;
manageri de fabrici ºi depozite;
departamente juridice;
manageri de comunicaþie,
responsabili de implementare.

Materialul de faþã nu are în vedere subiecte referitoare la:

sistemele de trasabilitate internã;
produsele de hranã animalierã, alergenice ºi practicile agricole incluzând 
OMG*;
sistemele de gestiune a calitãþii din întreprinderi;
implementarea sistemelor de etichetare a paletelor.

Unele dintre aceste probleme se regãsesc în specificaþiile generale ale 
sistemului GS1.

Ceea ce este important de reþinut este cã toþi participanþii la lanþul de distribuþie 
trebuie sã foloseascã un sistem ºi standarde comune pentru a comunica ºi a gestiona 
corect fluxul de informaþii în raport cu fluxul fizic al bunurilor.

__________
* OMG - Organisme Modificate Genetic
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3. Cerinþele comerciale

l

l

În funcþie de gradul de implementare ºi de infrastructura aleasã de companie, 
procesele de trasabilitate a produselor pot necesita investiþii semnificative, beneficiile 
nefiind totdeauna evidente, cheltuielile trebuind privite ca investiþii strategice, de lungã 
duratã, legate de percepþia consumatorilor, imaginea companiei ºi încrederea 
manifestatã de consumatori la cumpãrarea produselor.

l

l

l

l

În ciuda rezultatelor obþinute în ceea ce priveºte calitatea produselor ºi a 
siguranþei consumatorilor, implementarea lor nu reprezintã eliminarea totalã a 
riscurilor, ele sunt purtãtoare ale unor soluþii de reducere a acestora.

Comerþul trebuie, de aceea, sã fie pregãtit sã facã faþã ameninþãrii provocate de 
produse cu calitate scãzutã ºi, în acest sens, trebuie avute în vedere aspectele 
comerciale când revizuim sau evaluãm trasabilitatea ºi gestiunea incidentelor.

Sistemului de gestiune a calitãþii urmãreºte sã realizeze produse sigure ºi, de 
aceea, constrânge procesele potrivit unor norme, standarde ºi elemente legale bine 
stabilite: 

protecþia consumatorului ºi asigurarea unei rapide retrageri de pe piaþã a 
produselor neconforme;
identificarea ºi localizarea precisã a tuturor produselor neconforme.

În cadrul lanþului de distribuþie nu oricine înþelege faptul cã informaþiile mai bune 
reprezintã o valoare adãugatã produselor ºi multe decizii se bazeazã numai pe 
inspecþia fizicã a calitãþii.

Costurile de implementare a sistemelor de trasabilitate depind considerabil de 
tipul afacerii ºi de sector, variind în funcþie de tehnologia adoptatã, volumul de 
informaþii necesar a fi înregistrat ºi complexitatea lanþului de distribuþie. Se constatã cã 
sistemele de trasabilitate se introduc mai rapid acolo unde se pot evalua beneficiile în 
logisticã ºi procesele de control, sau unde procentul de piaþã al penetrãrii unor mãrci 
este periclitat dacã nu sunt introduse astfel de sisteme. Este evident cã trasabilitatea 
produselor ne costã, dar costurile lipsei sistemului sau ale unui sistem ineficient sunt 
severe pentru consumatori, companii, sectorul în care comercializeazã ºi chiar în plan 
naþional sau internaþional pentru autoritãþi. Prin utilizarea celor mai bune practici ECR, 
a standardelor GS1 ce asigurã satisfacerea cerinþelor legale, vom realiza valoare 
adãugatã ºi un raport optim între costuri ºi beneficii. Cerinþele comerciale recunoscute 
de ECR Europa sunt:

toþi partenerii trebuie sã foloseascã aceleaºi tehnici ºi atât la nivel naþional cât 
ºi internaþional;
partenerii comerciali trebuie sã colaboreze în mod continuu;
practicile prin care un partener impune viziunea ºi sistemul sãu propriu trebuie 
eliminate;
standardele comerciale globale GS1 care îmbunãtãþesc eficienþa ºi contribuie 
la scãderea costurilor totale pe lanþul de distribuþie trebuie folosite continuu, 
chiar dacã sunt voluntare; prin folosirea standardelor comerciale globale, 
fiecare companie implicatã în lanþul de distribuþie poate face alegerea sa 
asupra ofertantului de servicii (service provider) pentru implementarea 
sistemului sãu într-o piaþã deschisã ºi competitivã.

5Cerinþe comerciale



4. Cerinþe legale

4.1 Directiva 2001/95/EC privind siguranþa generalã a produselor

www.europa.eu.int

l

l

l

Vom explicita, în continuare, principalele prevederi conþinute în reglementãrile 
Uniunii Europene privind trasabilitatea ºi retragerea produselor la incidente, detaliind 
cerinþele legale la care trebuie sã rãspundã orice companie precum ºi colaborãrile ce 
trebuie perfectate în domeniul trasabilitãþii cu partenerii de pe lanþul de distribuþie în 
totalitatea sa.

Textul complet al Directivei se gãseºte pe site-ul: , iar 
principalele prevederi sunt urmãtoarele:

Articolul 3: "Producãtorii trebuie obligaþi sã ofere pe piaþã numai produse 
sigure".

Articolul 5: În limitele activitãþilor lor, producãtorii trebuie sã adopte informaþii 
conþinând caracteristicile produselor pe care le furnizeazã permiþând:

(a) informarea cu privire la riscurile la care aceste produse ºi pot supune pe 
consumator;

(b) alegerea unor acþiuni adecvate, inclusiv dacã este necesar evitarea 
acestor riscuri, retragerea de pe piaþã în mod adecvat ºi efectiv, alertarea 
consumatorilor sau rechemarea produselor de la consumatori.

Informaþiile menþionate pot include, de exemplu:

(a) o indicaþie, prin produs sau ambalaj, a identitãþii producãtorului ºi referinþa 
de produs sau, unde este posibil, lotul de produse cãruia îi aparþine, cu 
excepþia cazului când o astfel de indicaþie nu se justificã ºi

(b) în toate cazurile, pãstrarea unei mostre a produselor de pe piaþã ºi, dacã 
este necesar, pãstrarea unui registru de reclamaþii ºi înºtiinþarea 
distribuitorului privitor la aceastã monitorizare.

Distribuitorii trebuie sã acþioneze pentru a ajuta sã se asigure conformitatea cu 
cerinþele de siguranþã:

sã nu se aprovizioneze cu produse, despre care aflã, pe orice cale, cã nu 
respectã aceste cerinþe;
sã participe la monitorizarea produselor de pe piaþã, oferind informaþii despre 
produsele cu risc, pãstrând ºi disponibilizând documentele necesare pentru 
trasarea originii produselor; 
sã coopereze în acþiunile întreprinse de producãtor ºi autoritãþile competente 
pentru evitarea riscurilor. 

Producãtorii ºi distribuitorii, în limitele activitãþii lor, trebuie sã coopereze cu 
autoritãþile competente, la cererea acestora, în acþiunile întreprinse pentru evitarea 
riscurilor ridicate de produsele furnizate sau aprovizionate. Procedurile pentru aceastã 
cooperare, inclusiv cele de dialog cu producãtorii ºi distribuitorii implicaþi în problemele 
legate de siguranþa produselor, trebuie stabilite de autoritãþile competente.
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4.2 Regulamentul 178/2002 privind siguranþa alimentelor

l

l

l

l

l

Regulamentul 178/2002, cunoscut ºi ca Legea generalã a alimentelor din 
Europa, reprezintã baza elaborãrii acestui ghid de bune practici promovat de ECR 
Europa întrucât oferã definiþii exacte ale unor termeni (de exemplu, trasabilitate) ºi 
specificã cerinþele stricte cu privire la siguranþa consumatorului.

Regulamentul oferã elementele de bazã pentru asigurarea unui înalt nivel de 
protecþie a sãnãtãþii umane ºi a intereselor consumatorilor în relaþie cu alimentele, 
luând în considerare, în particular, diversitatea în furnizarea alimentelor, inclusiv pro-
dusele tradiþionale ºi, în acelaºi timp, asigurând funcþionarea efectivã a pieþei interne.

Legea defineºte trasabilitatea ca: "abilitatea de a trasa ºi urmãri un aliment, 
hrana pentru animale, un produs animalier sau o substanþã încorporatã în aliment sau 
în hrana pentru animale, pe toate etapele de producþie, procesare ºi distribuþie" ºi 
rezumând:

dã principiile prin care operatorii alimentari trebuie sã asigure trasabilitatea: 
conceptul urmãririi ºi trasãrii "un pas înapoi ºi un pas înainte";
stipuleazã cã operatorii din alimentaþie ºi din domeniul hranei pentru animale 
sunt responsabili pentru alimentele, produsele de hrãnire a animalelor ºi 
produsele pe care le pun pe piaþã;
se aplicã produselor importate ºi exportate din UE;
creeazã Autoritatea de Siguranþã a Alimentelor din Europa;
impune data de 1 ianuarie 2005 ca termen de aliniere pentru toþi operatorii din 
domeniul alimentar.

Articolele din "Legea Generalã a Alimentelor" care referã trasabilitatea sunt: 
Articolul 13, 14, 17, 18 ºi 19. prevederile acestor articole reprezintã cerinþele minime 
pe care orice companie trebuie sã le implementeze pentru a da produse conforme. 
Legislaþia naþionalã sau practicile comerciale locale pot conþine unele cerinþe 
suplimentare, dar pe acestea obligatoriu.

Urmãrim, în continuare, extrase din articolele menþionate:

Articolul 13: "Fãrã prejudicii aduse drepturilor ºi obligaþiilor lor, comunitatea ºi 
Statele Membre trebuie sã:

(a) contribuie la elaborarea standardelor tehnice internaþionale pentru 
alimente ºi hrana pentru animale precum ºi la cele sanitare ºi fito-sanitare;

(b) promoveze coordonarea lucrãrilor de standardizare a alimentelor ºi hranei 
pentru animale asumate de organizaþiile internaþionale, guvernamentale ºi 
non-guvernamentale;

(c) contribuie, unde este relevant ºi adecvat, la elaborarea convenþiilor asupra 
recunoaºterii echivalenþelor mãsurilor specifice alimentelor ºi hranei 
pentru animale;

(d) dea o atenþie deosebitã cerinþelor comerciale, financiare, de dezvoltare a 
þãrilor în curs de dezvoltare în ideea cã standardele internaþionale sã nu 
creeze obstacole artificiale în exportul din aceste þãri;

(e) promoveze consistenþa între standardele tehnice internaþionale ºi legea 
alimentelor, asigurându-se cã nivelul înalt de protecþie adoptat de 
Comunitate nu va fi redus."

Articolul 14: precizeazã cã, în cazul produselor care nu sunt însoþite de 
indicatorul „numãr de lot", un incident provoacã legal retragerea de pe piaþã a tuturor 
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articolelor derivând sau încorporând acel produs; dacã problemele nu pot fi localizate 
la un produs specific sau lot, atunci întreaga producþie trebuie retrasã. Aºadar, 
numerotarea lotului ºi dimensiunea acestuia reprezintã o decizie ce ar trebui luatã de 
cãtre fiecare agent comercial individual pentru lanþul de distribuþie.

Textul specificã: "Alimentele nu trebuie plasate pe piaþã dacã nu sunt sigure." 
"Unde oricare aliment care este nesigur este parte a unui lot sau consignaþie de 
alimente de aceeaºi clasã sau descripþie, se prezumã cã toate alimentele din lot sau 
consignaþie sunt, de asemenea, nesigure."

Articolul 17: Se referã la responsabilitatea ºi abilitatea operatorilor de alimente ºi 
hranã pentru animale de a asigura cã aceste produse satisfac cerinþele europene ºi la 
faptul cã trebuie sã se verifice dacã aceste cerinþe sunt îndeplinite în toate etapele 
producþiei, procesãrii ºi distribuþiei aflate sub controlul lor.

Textul exact afirmã: "Operatorii comerciali de alimente ºi hranã pentru animale 
în toate etapele producþiei, procesãrii ºi distribuþiei în cadrul întreprinderii proprii 
trebuie sã asigure cã alimentele ºi hrana pentru animale satisfac cerinþele legii 
alimentelor relevante pentru activitatea lor ºi sã verifice cã aceste cerinþe sunt 
satisfãcute.

Statele membre trebuie sã susþinã legea alimentelor, sã monitorizeze ºi sã 
verifice cã aceste cerinþe sunt satisfãcute de cãtre operatori în toate etapele de 
producþie, procesare ºi distribuþie. În acest scop, ele trebuie sã întreþinã un sistem de 
controale oficiale ºi alte activitãþi adecvate circumstanþelor, inclusiv comunicaþia 
publicã în privinþa siguranþei ºi riscurilor, supravegherea alimentelor ºi a hranei 
pentru animale ºi alte activitãþi de monitorizare care acoperã toate etapele 
producþiei, procesãrii ºi distribuþiei."

Articolul 18: se referã la responsabilitatea ºi abilitatea permanentã a fiecãrui 
operator de a trasa "un pas înapoi si un pas înainte". Principalele cerinþe sunt: fiecare 
operator trebuie sã fie capabil sã identifice în orice moment al procesului cine (ce 
persoanã) le-a furnizat ºi ce anume (privitor la orice aliment sau hranã pentru animale, 
produs animalier, substanþe încorporabile în alimente sau în hrana pentru animale) ºi 
trebuie sã fie capabil sã identifice cãtre cine au fost furnizate produsele lor. Orice 
operator este responsabil sã furnizeze informaþiile cerute de autoritãþi. 

Alimentele ºi hrana pentru animale puse pe piaþã, trebuie etichetate sau 
identificate în mod adecvat pentru facilitarea trasãrii lor. 

Articolul 18: "Trasabilitatea alimentelor ºi a hranei pentru animale, a produselor 
animaliere ºi a oricãrei substanþe încorporabilã în acestea trebuie stabilitã în toate 
etapele de producþie, procesare ºi distribuþie. Operatorii respectivi trebuie sã fie 
capabili sã identifice orice persoanã de la care s-au aprovizionat cu produsele 
respective. Astfel, orice operator trebuie sã posede sisteme ºi proceduri care sã 
permitã disponibilizarea acestor informaþii cãtre autoritãþile competente, la cererea 
lor. De asemenea, orice operator trebuie sã aibã sisteme ºi proceduri care sã 
permitã identificarea celor cãtre care au furnizat produsele lor. Aceste informaþii 
trebuie disponibilizate autoritãþilor competente, la cerere.

Alimentele ºi hrana pentru animale puse pe piaþã sau care urmeazã a fi puse pe 
piaþã trebuie etichetate ºi identificate adecvat pentru a facilita trasabilitatea lor prin 
documente sau informaþii în acord cu cerinþele relevante ale unor prevederi 
specifice."
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Articolul 19: relevã necesitatea ca fiecare operator sã posede proceduri de 
retragere/rechemare ºi de crizã ce pot fi probate.

Principalele cerinþe sunt:

Fiecare operator alimentar trebuie sã iniþieze imediat proceduri de retragere 
de pe piaþã a oricãrui aliment (importat, produs, procesat, fabricat sau 
distribuit) care nu este conform cu cerinþele europene ºi sã informeze 
autoritãþile competente. De asemenea, trebuie sã informeze consumatorii 
despre motivele retragerii ºi, dacã este necesar, sã recheme produsele.
Orice operator comercial responsabil pentru activitãþi de desfacere sau 
distribuþie trebuie sã iniþieze proceduri de retragere de pe piaþã a produselor 
neconforme cu cerinþele europene ºi trebuie sã contribuie la siguranþa 
alimentelor prin oferirea de informaþii relevante, sã coopereze la acþiunile luate 
de producãtori, procesatori, fabricanþi ºi/sau autoritãþile competente. De 
asemenea, trebuie sã informeze imediat autoritãþile competente, dacã 
considerã sau are motive sã creadã cã ceea ce a plasat pe piaþã poate dãuna 
sãnãtãþii oamenilor. 

Articolul 19: " Dacã operatorul considerã sau are motive sã creadã cã alimentul 
pe care el l-a importat, produs, procesat, fabricat sau distribuit nu este conform cu 
cerinþele de siguranþã a alimentelor, va trebui sã iniþieze imediat procedura de 
retragere a alimentului respectiv de pe piaþa unde alimentul a fost supus unui control 
de cãtre acest operator iniþial ºi sã informeze autoritãþile competente. În cazul în care 
produsul a ajuns la consumator, operatorul trebuie sã-l informeze, efectiv ºi exact, 
despre motivele retragerii ºi, dacã este necesar, sã recheme de la acesta produsele 
furnizate când alte mãsuri nu sunt suficiente pentru atingerea unui înalt nivel de 
protecþie a sãnãtãþii. 

Un operator alimentar responsabil pentru activitãþi de desfacere sau distribuþie 
care nu afecteazã ambalarea, etichetarea, siguranþa sau integritatea alimentului 
trebuie, în limitele activitãþii lui, sã iniþieze proceduri de retragere de pe piaþã a 
produselor neconforme cu cerinþele de siguranþã a alimentelor ºi trebuie sã 
contribuie la siguranþa alimentelor prin oferirea de informaþii relevante necesare la 
trasarea alimentelor, cooperând în acþiunile întreprinse de producãtori, procesatori, 
fabricanþi ºi/sau autoritãþi competente. 

Un operator alimentar va trebui sã informeze imediat autoritãþile competente 
dacã considerã sau are motive sã creadã cã un aliment pe care el l-a plasat pe piaþã 
poate afecta sãnãtatea umanã. Operatorii trebuie sã informeze autoritãþile 
competente de acþiunile luate pentru prevenirea riscurilor la consumatorul final ºi nu 
trebuie sã previnã sau sã descurajeze nici o persoanã de a coopera, conform legilor 
naþionale sau practicilor legale, cu autoritãþile competente, unde aceasta poate 
preveni, reduce sau elimina riscurile ridicate de alimente.

Operatorii comerciali alimentari trebuie sã colaboreze cu autoritãþile competente 
în acþiunile pentru evitarea sau reducerea riscurilor cauzate de alimentele furnizate." 

România, pe baza normelor legislative ale UE în domeniul siguranþei alimentelor, 
a elaborat o serie de norme ºi prevederi care sã acopere aspectele menþionate în mod 

l

l
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special pânã la momentul aderãrii. Dupã aceastã perioadã, conform negocierilor 
purtate de guvernul României, va deveni obligatorie toatã legislaþia elaboratã de 
Comisia Europeanã, inclusiv documentele prezentate în acest capitol.

 Dintre documentele importante existente în prezent în þara noastrã pe 
problemele siguranþei alimentare putem menþiona:

Legea nr. 150/14.05.2004 privind siguranþa alimentelor;
Hotãrârea nr. 924/11.07.2005 privind reguli generale pentru igiena produselor 
alimentare;
Legea nr. 25/13.01.2003 privind identificarea ºi înregistrarea bovinelor;
Legea nr. 57/2002 privind reglementarea producþiei, circulaþiei ºi 
comercializãrii alimentelor.

O listã exhaustivã a tuturor documentelor din acest domeniu se poate consulta 
pe site-ul: .

Trebuie sã remarcãm cã toate documentele legale specificã rezultatele pe care 
companiile trebuie sã le obþinã ºi nu menþioneazã nici o obligaþie asupra cãilor ºi 
abordãrii ce trebuie avutã în vedere pentru aceasta. De aceea, în capitolul 5 vom referi 
soluþiile ECR Europa, singurele complete ºi coerente cu cerinþele comerciale ºi legale 
referite în capitolele 3 ºi 4.

l

l

l

l

www.ansv.ro
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5. Trasabilitatea ºi tehnologiile: procese ºi soluþii

l

l

l

l

l

l

l

l

l

5.1 Gestionarea calitãþii

Aceastã secþiune descrie procesele ºi organizarea pe care fiecare companie 
trebuie sã le implementeze pentru satisfacerea cerinþelor legale ºi de afaceri 
prezentate anterior.

Privind aceste cerinþe, ne dãm seama cã trebuie realizatã o trasabilitate completã 
a produselor, aplicatã proceselor din lanþul de distribuþie care sã cuprindã de la intrãrile 
în sistem (materii prime, hranã pentru animale, ambalaje, etc.) utilizate de producãtor 
pânã la produsele de consum finite ºi invers. Fiecare sub-proces trebuie gestionat 
corect de cãtre entitatea responsabilã, iar interfeþele dintre diversele sub-procese 
trebuie, de asemenea, gestionate într-un mod care sã permitã un schimb lin al datelor 
în ambele direcþii: "un pas înainte ºi un pas înapoi". 

Pentru a asigura conformitatea acestui proces, fiecare verigã din lanþul de 
distribuþie trebuie sã-ºi punã urmãtoarele întrebãri:

Cum putem livra produse sigure clienþilor ºi consumatorilor?
Ce bunuri au fost primite ºi ce bunuri au fost expediate?
De la cine au fost bunurile primite ºi cui au fost livrate?
Care este numãrul de lot /numãrul serial al bunurilor primite ºi expediate?

Rãspunsul la aceste probleme trebuie sã fie disponibil prin:

Sistemul de gestionare a calitãþii;
Procedurile de codificare ºi de trasabilitate a produselor;
Organizarea existentã pentru operaþiile zilnice;
Procedurile de rechemare ºi retragere a produselor,
Procedurile de gestionare a incidentelor/crizelor.

În prezent folosirea unui sistem de gestionare a calitãþii bine proiectat ºi corect 
implementat oferã un înalt nivel de siguranþã pentru consumatori. Gestionarea calitãþii 
reprezintã un factor cheie al succesului unei mãrci ºi al unei etichete private de produs 
cu impact direct asupra susþinerii companiei. Obiectivul general al tuturor celor 
implicaþi trebuie sã fie fabricarea ºi distribuþia unor produse sigure. Atingerea unui nivel 
înalt de siguranþã a produsului necesitã o asigurare constantã a unei calitãþi ridicate ºi 
mãsuri de control.

Seria de standarde ISO 9001 - 9004 ºi procesele HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points), obligatorii în industria alimentarã, reprezintã o recunoaºtere 
fundamentatã pentru implementarea unui astfel de sistem de gestionare a calitãþii 
adecvat pentru toate tipurile ºi mãrimile de companii din piaþa bunurilor de larg consum 
(FMCG - Fast Moving Consumer Goods).
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5.2 Identificarea produselor ºi proceduri de trasabilitate 

l

l

l

l

5.2.1 Definirea trasabilitãþii

"Trasabilitatea este capacitatea de trasare ºi urmãrire, pe parcursul tuturor 
etapelor de producþie, procesare ºi distribuþie, a unui aliment, a hranei pentru animale, 
a unui animal destinat pentru producþia de alimente sau a unei substanþe care 
urmeazã ori care poate fi încorporatã într-un aliment sau în hrana pentru animale". 

Scopul acestei secþiuni este de a descrie procesele de trasabilitate a produselor 
bazate pe:

identificarea unicã a companiilor implicate;
identificarea unicã a produselor (unitãþilor de consum);
identificarea unicã a unitãþilor logistice (palete, containere, cutii, etc.);
fluxul de informaþii ºi schimbul de date.

Se recomandã abordarea colaborativã care sã includã dialogul dintre parteneri 
pe lanþul de distribuþie ºi folosirea unui limbaj comercial comun.

Folosirea standardelor GS1 pentru identificarea partenerilor de afaceri (GLN - 
Global Location Number), a produselor (GTIN - Global Trade Item Number) ºi a 
unitãþilor logistice (SSCC - Serial Shipping Container Code) împreunã cu standardele 
de mesaje electronice EDI pentru comunicarea informaþiilor (EANCOM, XML) 
reprezintã soluþia recomandatã.

Aceastã secþiune accentueazã nevoia unei implementãri integrate ºi complete a 
standardelor GS1 ºi a limbajului EANCOM de mesagerie electronicã, ca o þintã 
voluntarã pentru viitor pentru toate companiile, indiferent de mãrimea lor. 

Definiþia trasabilitãþii poate diferi de la un operator la altul, în funcþie de activitatea 
comercialã, poziþia secvenþialã în lanþul de distribuþie (amonte sau aval) ºi legislaþia în 
vigoare.

În recomandãrile de bune practici europene, se preferã definiþia stabilitã de 
Legea Generalã a Alimentelor, deoarece aceasta se aplicã tuturor companiilor 
implicate în lanþul de distribuþie a alimentelor ºi, de asemenea, poate fi relevantã ºi 
pentru producãtorii de produse nealimentare.

Conform acestei definiþii, înþelegem trasabilitatea ca un proces al lanþului de 
distribuþie, de la un capãt la celãlalt, unde companii diferite colaboreazã pentru 
optimizarea interfeþelor determinate de direcþiile, zonele ºi sub-procesele lor diferite. 
De aceea, se considerã cã trasabilitatea reprezintã calea pentru satisfacerea 
aºteptãrilor consumatorilor în termeni de siguranþã ºi calitate a produselor.
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Fig. 1. Miºcarea bunurilor de-a lungul lanþului de distribuþie

Procesul de trasabilitate poate fi dirijat în douã direcþii distincte: 
a) urmãrirea înainte sau trasabilitatea descendentã,
b) urmãrirea înapoi sau trasabilitatea ascendentã.

Aceste douã direcþii au de a face cu trei zone distincte: amonte, intern ºi aval. 
Zonele de amonte ºi aval pot fi percepute diferit în funcþie de poziþia operatorului în 
lanþul de distribuþie.

 este capacitatea de a localiza un produs, pe baza unor 
criterii specifice, în oricare punct s-ar afla el pe lanþul de distribuþie. Aceasta este o 
trãsãturã criticã a oricãrui sistem de trasabilitate întrucât companiile trebuie sã fie 
capabile sã identifice ºi sã localizeze produsele lor în interiorul lanþului de distribuþie 
pentru a le putea retrage sau rechema oricând este necesar (principiul legal - un pas 
înainte).

 este capacitatea de a identifica originea ºi caracteristicile 
unui produs pe baza unor criterii stabilite pentru orice punct al lanþului de distribuþie. 
Aceasta este, de asemenea, o trãsãturã criticã a sistemului de trasabilitate pentru cã 
întreprinderile trebuie sã poatã determina identitatea ºi sursele produselor primite în 
mod exact ºi rapid oricând este necesar (principiul legal - un pas înapoi).

 acoperã prima parte a lanþului de distribuþie. Ea include 
producãtorii de materii prime, ingrediente, ambalaje ºi toþi intermediarii pânã ce 
bunurile ajung la companie. 

acoperã orice pas aflat sub controlul fiecãrui operator. Chiar dacã 
ghidul de faþã nu trateazã în mod specific acest aspect, el este foarte important fiind 
legat de procesele amonte ºi aval.

 acoperã partea finalã a lanþului de distribuþie. Ea începe cu ultimul 
producãtor (inclusiv ambalatorii), operatorii logistici, centrele de distribuþie ºi se 
terminã la casele de marcat ale distribuitorilor.

5.2.1.1 Direcþiile ºi zonele procesului de trasabilitate

l Urmãrirea sau tracking

l Trasarea sau tracing

l Zona amonte

l Zona internã 

l Zona aval

Materii prime
ºi ambalaje

Fabricã Depozit Depozit distribuitor Magazin

Consumator

Trasabilitatea este un proces de la un capãt la celãlalt al lanþului de distribuþie
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5.2.1.2 Sub-procesele de trasabilitate

l

l

l

5.2.2 Principii de realizare

l

l

l

Procesele de trasabilitate se pot realiza prin implementarea a trei sub-procese 
cheie:

Identificarea ºi etichetarea unicã la sursã a tuturor produselor;
Culegerea datelor, înregistrarea ºi gestionarea legãturilor de-a lungul lanþului 
de distribuþie în aºa fel încât orice informaþie relevantã sã poatã fi regãsitã, 
oricând este necesar, într-un mod rapid ºi exact (de exemplu prin scanarea 
codurilor de bare ºi EDI);
Comunicarea datelor de trasabilitate predeterminate de-a lungul lanþului de 
distribuþie, pentru facilitarea unei retrageri sau rechemãrii exacte ºi rapide.

Fig. 2. Componentele procesului de trasabilitate

Elementele de baza care trebuie avute în vedere, ca principii cãlãuzitoare pe 
care fiecare operator din lanþul de distribuþie trebuie sã le aplice, sunt urmãtoarele:

Sistemele de trasabilitate ºi procedurile trebuie sã aibã ca scop îndeplinirea 
cerinþelor legale prin oferirea accesului la informaþiile relevante de trasabilitate 
a produselor ºi sã ofere posibilitatea localizãrii ºi retragerii produselor de pe 
piaþã când apar riscuri pentru sãnãtatea publicã;
Sistemele de gestionare a trasabilitãþii trebuie sã se bazeze pe standarde 
convenite în comun pentru a se asigura un flux exact ºi rapid al informaþilor ºi o 
optimizare a prelucrãrii datelor de trasabilitate ºi a comunicaþiilor. Standardele 
GS1 sunt recomandabile în acest sens ca o bunã practicã.
Fiecare operator este liber sã decidã cum va implementa sistemul sãu intern 
de trasabilitate, atât timp cât acesta este capabil sã primeascã, sã prelucreze 
ºi sã comunice informaþiile necesare ºi datele cãtre partenerii sãi din amonte ºi 
din aval într-un mod exact ºi la timp. Documentele ºi fluxul de informaþii nu 
trebuie neapãrat sã se bazeze pe mesaje EDI; procedurile manuale cu suport 
hârtie scrisã pot susþine soluþia pentru rezultatele prezentate în acest capitol. 
Avantajul gestionãrii computerizate a datelor îl reprezintã capacitatea de 
reacþie rapidã când se cautã informaþii relevante sau trebuie gestionatã o 
situaþie de crizã.

Nivelul 2. De-a lungul lanþului de distribuþie

Nivelul 3. Baza de date internã

Nivelul 1. La sursã (de ex. la linia de producþie sau zona de ridicare)

• Pentru facilitarea ºi optimizarea
  identificãrii produselor

• Optimizarea operaþiilor de recepþie
  ºi expediþie

• Pentru optimizarea partajãrii datelor
  între partenerii lanþului de distribuþie
  pentru sprijinirea procedurilor de
  extragere ºi rechemare

Identificarea ºi etichetarea
produselor

Capacitãþi de scanare combinate cu fluxul de
informaþii electronice

Înregistrare date ºi legãturi
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5.2.3 Principiile trasabilitãþii, tehnologiile suport ºi standardele GS1

Peste un milion de companii din întreaga lume folosesc 
standardele GS1 prin 103 organizaþii GS1 naþionale.

l

l

l

l

5.2.4 Identificare unicã

5.2.4.1 Identificarea locaþiilor

Din punct de vedere al gestionãrii informaþiilor, implementarea unui sistem de 
trasabilitate într-un lanþ de distribuþie necesitã ca toate pãrþile implicate sã asocieze în 
mod sistematic fluxul fizic al materialelor, produselor intermediare ºi finite cu fluxul 
informaþional. Aceasta necesitã o vedere globalã a lanþului de distribuþie, care se poate 
realiza optim prin folosirea unui limbaj de afaceri comun - standardele GS1. Acoperirea 
lor globalã ºi acceptarea universalã de cãtre consumatori, comercianþi ºi oficialitãþi, le 
conferã o poziþionare unicã, întrucât oferã un rãspuns adecvat pentru cerinþele 
sistemelor de trasabilitate. 

Pentru a sprijini în mod efectiv furnizorii, producãtorii ºi distribuitorii, GS1 a definit 
principiile de bazã ale trasabilitãþii ºi a creat o grilã de implementare care le leagã de 
tehnologiile suport ºi standardele GS1 relevante (Ghidul GS1 de implementare a 
trasabilitãþii - 2003). Principiile de bazã ale trasabilitãþii sunt:

Identificarea unicã a produselor, unitãþilor logistice ºi locaþiilor;
Culegerea datelor de trasabilitate ºi înregistrarea lor;
Legarea gestiunii de regãsirea datelor de trasabilitate;
Comunicarea datelor de trasabilitate.

Fig. 3. Grila de implementare a trasabilitãþii GS1

Orice articol comercial ºi / sau locaþie, care trebuie trasate sau urmãrite, trebuie 
sã posede o identitate unicã. Identificatorul global unic GS1 reprezintã cheia care 
permite accesul la toate datele disponibile despre istoric, aplicaþie sau locaþie. 
Identificatorii globali unici GS1 stau la baza sistemelor de identificare atât manuale cât 
ºi automate. 

Numãrul global de locaþie GS1, GLN permite o identificare unicã ºi lipsitã de 
ambiguitate a entitãþilor legale, fizice sau funcþionale precum depozite, docuri de 
încãrcare, departamente ale companiilor, etc. Relaþiile comerciale pot implica mai 
multe companii diferite, fiecare dintre acestea incluzând câteva departamente ºi 
entitãþi funcþionale.

Pentru procesele de trasabilitate, partenerii comerciali trebuie sã identifice toate 
locaþiile relevante ºi entitãþile funcþionale. 

 
Principiile de 

trasabilitate  
Tehnologiile  

suport  
Instrumentele  

sistemului GS1  
Identificare unicã  Identificare automatã  GTIN, SSCC, GLN, 

Identificatori de Aplicaþie  
Culegere date ºi 
înregistrare  

Culegere automatã a datelor  EAN/UPC, GS1 -128 

Legãturi gestiune  Prelucrare electronicã date  Software de aplicaþii  
Comunicare date  Comunicaþie electronicã EDI  EANCOM/XML  
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Fig. 4. Identificarea locaþiilor

Identificarea unicã a locaþiilor este asiguratã prin alocarea 
unui GLN fiecãrei locaþii sau entitãþi funcþionale.

Un articol comercial este un produs sau serviciu, despre care trebuie sã regãsim 
informaþii predefinite ºi care poate fi preþuit sau comandat în oricare punct al lanþului de 
distribuþie. Acesta include articolele individuale ºi diferitele configuraþii de vânzare cum 
ar fi o sticlã de apã mineralã, un carton cu 12 sticle, o paletã cu 48 de cartoane.

Regulile pentru numerotarea GS1 permit alocarea acestora de cãtre proprietarul 
mãrcii comerciale sau de cãtre organizaþia naþionalã GS1. Numãrul GS1 de 
identificare a produselor ºi serviciilor, GTIN, poate fi reprezentat prin coduri de bare 
GS1, cum ar fi simbolul EAN-13 (pentru articolele care trec pe la punctele de vânzare), 
GS1-128 (pentru articolele care nu trec pe la casele de marcat) ºi care pot fi folosite în 
mesajele EDI conform standardelor EANCOM sau XML.

Trasabilitatea nu poate fi realizatã fãrã asocierea unui numãr serial (serializarea 
numai în cazul folosirii tag-urilor RFID) sau a unui numãr de lot la fiecare GTIN al 
unitãþii de consum.

Identificarea unicã a produselor este asiguratã prin alocarea 
unui GTIN la fiecare produs (unitate de consum). 

Pentru trasabilitate, GTIN trebuie combinat cu numãrul serial sau cu numãrul de 
lot pentru o identificare individualã a unui articol. Trebuie reþinut cã identificarea unicã 
poate fi realizatã într-o formã citibilã de cãtre om sau o combinaþie între forma citibilã ºi 
coduri de bare sau imprimare RFID.

l Regula de bazã:

5.2.4.2 Identificarea produselor (articolelor comerciale)

l Regula de bazã:

 

 

Implementarea GLN în structura companiei

 

Sediul central
"XY SRL"
Str. A nr. 14
Bucureºti
GLN: 594123400000C

Filiala A
"XY SRL"
Str. A nr. 14
Bucureºti
GLN: 594123400100C

Filiala B
"XY SRL"
Str. B nr. 21
Buzãu
GLN: 594123400200C

Filiala B
"XY SRL"

Alte departamente

Filiala B
"XY SRL"
Departamentul Expediþie
Str. C nr. 32, Constanþa
GLN: 594123400210C

Filiala B
"XY SRL"
Departamentul Expediþie

Alte docuri de recepþie

Filiala B
"XY SRL"
Departamentul Expediþie
Docul de recepþie 1
Str. D nr. 45, Deva
GLN: 594123400211C
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5.2.4.3 Identificarea seriilor

În cazul unei mãrci de distribuitor, când mai multe companii fabricã acelaºi articol 
comercial (identificat cu acelaºi GTIN), trebuie multã atenþie pentru a preveni 
ambiguitatea Numãrului Serial.

l Regula de bazã:

5.2.4.4 Identificarea loturilor

Numerotarea serialã oferã posibilitatea de a urmãri sau trasa un produs 
individual folosind un Numãr Serial. El trebuie sã fie unic pentru o referinþã de produs 
(GTIN). Atributele relevante ale unui produs particular trebuie incluse în definiþia de 
identificare. Numãrul serial este alocat de cãtre producãtor, fabricant sau ambalator ºi 
nu trebuie folosit de douã ori în timpul ciclului de viaþã al articolului comercial. 

Fig. 5. Identificarea seriilor

În funcþie de evaluarea riscului rezultatelor, numerotarea serialã a produselor 
este folositã în special pentru produsele ne-alimentare. Numãrul Serial poate fi 
considerat ca un subset al numãrului de lot. El permite o retragere sau o rechemare 
limitatã a unor unitãþi specifice de produse, nu a întregului lot. 

Trasabilitatea serialã este asiguratã prin alocarea unui GTIN 
ºi a unui Numãr Serial fiecãrui produs (unitate de consum).

Prin lot se înþelege o mulþime de produse (articolele comerciale) care au suferit 
acelaºi proces de transformare. El reprezintã o cantitate dintr-un produs specific 
fabricat, umplut sau ambalat în condiþii identice ºi asociat cu o decizie de eliberare 
separatã. Un lot are caracteristici de calitate uniforme ( de exemplu ciclu de sterilizare).

Numãrul de lot este numãrul alocat unui lot de producþie. El leagã produsul cu 
toate informaþiile relevante în relaþie cu producþia sa (unde, când, cum). De aceea este 
un element cheie pentru o trasabilitate generalã (amonte, internã, aval).

 

Numãr serial 8403894JKL67

Numãr serial 8403894JKL67

GTIN 5949649200189

GTIN 5949649200189
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Fig. 6. Identificarea loturilor

Identificarea loturilor este folositã în producþia de masã a articolelor, cu acelaºi 
Cod de Lot fiind numerotat un întreg ciclu de producþie fãrã oprire. În consecinþã, el 
trebuie sã fie lipsit de ambiguitate pentru acelaºi GTIN în toate fabricile furnizorilor 
unde existã mai multe locuri de producþie. 

Fiecare companie este responsabilã pentru stabilirea regulilor proprii pentru loturi 
ºi standarde: mãrime, cod, depozitare, etc. În figura 7 se aratã modul cum Codul de 
Lot este alocat unui produs finit în timpul ciclului de producþie (industria alimentarã).

Fig. 7: Codul de lot în industria alimentarã

În cazul etichetei proprii de marcã, când mai multe companii fabricã acelaºi 
articol comercial (identificat cu acelaºi GTIN), trebuie acordatã o atenþie specialã 
numerotãrii pentru prevenirea unor ambiguitãþi în Codurile de Lot.

Formulã internã/Listã materiale

Cod lot 73893AGE
GTIN 5949649200189

Cod lot 73893AGE
GTIN 5949649200189

Cãpºuni
• GTIN_Cãpºuni
• Lot Code_1

Zahãr
• GTIN_Zahãr
• Lot Code_2

Acid citric
• GTIN_Acid citric
• Lot Code_3

Borcan
• GTIN_Borcan
• Lot Code_4

...
• GTIN_x
• Lot Code_y

Gem  de cãpºuni
• GTIN_Gem
• Lot Code_gem1
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l Reguli de bazã:

5.2.4.5 Identificarea pe ierarhia produsului

l Reguli de bazã:

1. Trasabilitatea loturilor este asiguratã prin alocarea unui GTIN ºi a unui Numãr 
de lot fiecãrui produs (de ex. Unitate de consum)

2. În orice punct al lanþului de distribuþie, produsul trebuie sã poarte un cod de lot.
3. Deºi standardele GS1 permit o lungime de 20 cifre pentru numãrul de lot, din 

raþiuni practice, se recomandã un numãr de lot cu maxim 10 cifre.
4. Numãrul de lot nu trebuie niciodatã interpretat. Pentru un produs dat, el va 

rãmâne acelaºi de-a lungul lanþului de distribuþie ºi nu trebuie "manipulat" sau 
schimbat pentru a satisface regulile interne sau a escamota constrângerile 
sistemului existent. Un numãr de lot reprezintã un pas important în procesul de 
fabricaþie ºi ambalare.

5. Informaþiile din "Data optimã de folosire" sau "De folosit pânã", nu trebuiesc 
utilizate pentru trasabilitate întrucât nu conþin aceeaºi informaþie ca numãrul 
de lot.

În multe sectoare comerciale ºi în special în cel al bunurilor de larg consum, 
diferitele nivele de ambalare sunt prezentate conform unei structuri, denumitã "Ierarhia 
Produsului", pornind de la cea mai micã unitate de ambalare care poate fi cumpãratã, 
pânã la cea mai mare (de obicei paletã) care poate fi expediatã, transportatã.

Fig. 8. Ierarhia produsului

1. Trebuie alocat GTIN la fiecare din cele trei nivele ale ierarhiei produsului ºi 
anume : unitate de consum, unitãþi comerciale ºi palete, numai dacã acestea 
din urmã pot fi preþuite, comandate sau facturate în fiecare punct al lanþului de 
distribuþie, cu alte cuvinte, dacã paleta poate fi considerat unitate de consum.

2. Când se alocã GTIN la orice nivel al ierarhiei produsului, se recomandã sã se 
efectueze cu respectarea regulilor de alocare elaborate de GS1 ºi GCI (Global 
Commerce Iniþiative).

  

Unitate de consum

Unitate comercialã

Paletã

5 948376 000345
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5.2.4.6 Identificarea unitãþilor logistice (palete)

l Reguli de bazã:

l Reguli de bazã:

O unitate logisticã reprezintã un articol, în orice alcãtuire, creat pentru transport 
ºi/sau depozitare, care trebuie gestionat de-a lungul lanþului de distribuþie. Se identificã 
prin SSCC (Serial Shipping Container Code - Codul serial al unitãþii de transport) ºi 
cuprinde mai multe articole comerciale (identificate prin GTIN), care sunt transportate 
ºi/sau depozitate împreunã.

Identificarea ºi trasabilitatea paletelor este asiguratã prin alocarea unui 
identificator GS1 de tip SSCC.

Întrucât SSCC identificã o paletã în mod global fãrã nici o ambiguitate, este 
important sã-l alocãm la sursã, atunci când paleta se creeazã fizic:

– la sfârºitul liniei de producþie
– în aria de formare a coletelor din depozite când se preparã livrãrile

Orice paletã, independent de tipul sãu (mixtã sau uniformã), trebuie sã poarte un 
SSCC alocat la sursã, un nou SSCC trebuie sã fie alocat ori de câte ori o nouã paletã 
(unitate logisticã). Raþiunea este cã eticheta GS1-128 nu poate afiºa mai mult decât un 
numãr de cod de lot.

În legãturã cu identificarea produselor, conform ierarhiei lor,este important sã 
distingem între paletele uniforme ºi mixte. Ele pot fi definite astfel:

– o mono-paletã sau paletã uniformã este compusã din produse identice 
aparþinând aceluiaºi lot (identificate cu acelaºi GTIN ºi cod de lot)

– o paletã mixtã este compusã dintr-unul sau mai multe produse diferite 
aparþinând unor loturi diferite (identificate cu GTIN-uri ºi coduri de lot diferite). 
Ca un caz particular, menþionãm aici paleta multi-lot compusã din produse 
identice provenind din cel puþin douã loturi diferite (identificate cu acelaºi GTIN 
dar coduri de lot diferite). 
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Fig. 9. Nivele diferite de produse care sunt deplasate de-a lungul lanþului de distribuþie - 
palete uniforme ºi mixte

Teoretic ºi ideal, numãrul de lot trebuie tipãrit pe fiecare nivel al ierarhiei de 
produse. Concret, astfel de practici depind de sectorul industrial, de complexitatea 
diverselor sisteme ºi de costuri.

Exemplul din fig. 9 nu obligã la tipãrirea numãrului de lot pe fiecare unitate 
comercialã ºi totuºi, pentru trasabilitate, se recomandã ca, acolo unde este posibil ºi 
relevant, sã urmãrim numãrul de lot pe unitatea comercialã.

5 948376 000345 5 948376 000345

Paletã mixtã

• Formatã din 
  GTIN_1 ºi GTIN_2
• SSCC paletã

Unitate comercialã

• GTIN_2
• Cod lot_2 (opþional)*

Unitate de consum

• GTIN_2
_2• Cod lot

Paletã uniformã

• Formatã din 
  GTIN_1

_1 (opþional)*
• Valabil pânã la data_1
• SSCC paletã

• Cod lot

* Notã: Codul de lot 
  nu trebuie neapãrat 
  tipãrit / codificat cu bare

Unitate comercialã

• GTIN_1
• Cod lot_1 (opþional)*

Unitate de consum

• GTIN_1
_1• Cod lot

• Valabil pânã la data_1

Materii prime, fiecare 
cu identificatorul ºi
codul de lot propriu
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Numãrul SSCC este unic global pentru 
fiecare paletã (unitate logisticã) ºi este, în mod 
general, legat de identificarea globalã unicã a 
produselor conþinute (articole comerciale) via 
GTIN ºi numerele de lot ºi de locaþiile de 
fabricaþie ºi/sau depozitare sau de originea lor 
via GLN. Toate pãrþile din lanþul de distribuþie le 
pot utiliza ca numere de referinþã pentru a 
accesa informaþiile relevante, pãstrate în 
fiºierele calculatoarelor. Numãrul SSCC al unei 
palete mono-uniforme poate fi legat (într-un 
sistem de trasabilitate) de :

1. GTIN-ul produsului conþinut ºi cantitatea
2. Numãrul de lot al paletei
3. Data expediþiei
4. Locul de origine (Expediat de la .....)
5. Locul de destinaþie (Expediazã la ....), la 

momentul expediþiei

Eticheta logisticã GS1, este folositã pentru 
identificarea paletelor (unitãþi logistice) care 
conþin articole comerciale. Aceasta identificã în 
mod unic unitatea logisticã, pentru administrare 
ºi scopuri logistice ºi oferã identificarea 
articolelor pentru unitãþi sau conþinutul lor, 
împreunã cu informaþii adiþionale despre atribute 
în format electronic. Informaþiile despre atribute 
conþin variabile despre unitãþile comerciale 
(GTIN) sau de identificare a unitãþilor logistice.

În sistemul GS1, aceste informaþii sunt 
exprimate cu ajutorul identificatorilor de aplicaþie 
(AI) din standardul GS1-128 ºi sunt imprimate cu 
simboluri de coduri de bare.

1. Paleta trebuie identificatã cu un SSCC ºi 
etichetatã cu etichetã logisticã GS1

2. Asigurarea integritãþii produsului: la 
fiecare etapã a lanþului de distribuþie, 
toate informaþiile de trasabilitate tipãrite 
la origine pe ambalaj de cãtre producã-
tor ºi care sunt relevante pentru proce-
sele lanþului de distribuþie/operare, 
trebuie sã rãmânã pe ambalaj pânã la 
sfârºitul etapei/procesului.

l Reguli de bazã:

Fig. 10. Exemple de etichetã logisticã GS1

ECR Company SRL

SSCC

3 76 10100 912 568 763 3
CONÞINUT BUCÃÞI NIVELE

48 45941234968573

Produs Premium 12x100g

COD LOT VALABIL PÂNÃ LA DATA (LL AAAA)

MYAUI235 03 2007

(02)05941234968573(15)070331(37)48(10)MYAUI235

(00)376101009125687633

Paletã uniformã monolot

ECR Company SRL

SSCC

3 76 10100 912 568 763 3
CONÞINUT BUCÃÞI NIVELE

48 45941234968573

Produs Premium 12x100g

COD LOT VALABIL PÂNÃ LA DATA (LL AAAA)

03 2007

(02)05941234968573(15)070331(37)48

(00)376101009125687633

Paletã uniformã multilot

ECR Company SRL

SSCC

193 12345 12300 00015

(00)193123451230000015

Paletã mixtã
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5.2.5 Culegerea ºi înregistrarea datelor

l

l

l Reguli de bazã:

Sistemele de trasabilitate presupun ca datele predefinite sã fie culese ºi 
înregistrate de-a lungul lanþului de distribuþie. Este important sã reþinem cã informaþiile 
de trasabilitate, precum SSCC, trebuie partajate între parteneri ºi/sau memorate de 
cãtre fiecare partener comercial când acestea sunt relevante ºi aplicabile. Pentru 
companiile mici cu volume comerciale scãzute ºi procese de afaceri de micã 
complexitate, culegerea datelor prin proceduri manuale fiind o abordare tradiþionalã 
(arhive, dosare) poate fi o soluþie viabilã ºi funcþionalã.

Dar, pentru operativitatea pe întreg lanþul de distribuþie, atât pentru companiile 
mari ºi mici, se recomandã tehnologia de culegere automatã a datelor (ADC- 
Automated Data Capture); codurile de bare ale sistemului GS1 care poartã toate 
cheile de identificare descrise în secþiunea precedentã pot fi scanate ºi datele de 
trasabilitate pot fi memorate ºi prelucrate în timp-real prin software-ul de aplicaþie. Prin 
folosirea identificãrii globale unice ºi a culegerii automate a datelor, este posibil sã 
realizãm un mare grad de exactitate ºi vitezã a înregistrãrii datelor, pãstrãrii ºi regãsirii 
de-a lungul întregului lanþ de distribuþie. Standardele GS1 folosite sunt:

codurile de bare EAN/UPC
codurile de bare GS1-128

O tehnologie în creºtere care utilizeazã tag-uri electronice pentru identificarea 
produselor este Identificarea prin radio frecvenþã (RFID). Recentele evoluþii ale 
standardelor în domeniul RFID sunt cunoscute ca reþeaua codurilor electronice de 
produs (EPC Network) pentru care GS1 a creat organismul specializat, EPCglobal, cu 
sarcini exprese de a dezvolta standarde comerciale.

RFID poate avea o contribuþie importantã în procesele de trasabilitate pe termen 
mediu ºi lung, când tehnologia ºi standardele respective vor atinge maturitatea.

Produsele, grupãrile standard de articole comerciale ºi paletele identificate prin 
standarde GS1 (GTIN, SSCC, AI), trebuie codificate prin simboluri adecvate de coduri 
de bare.
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5.2.6 Sistemele de trasabilitate leagã gestiunea ºi regãsirea datelor

l Reguli de bazã în mediul de producþie:

1. Recepþia: 

În majoritatea lanþurilor de distribuþie, produsele sunt urmãrite ºi trasate prin lotul 
de producþie, „unitate" care include acele articole ce au suferit aceleaºi transformãri 
(procese de producþie) ºi prin traseul de transport/depozitare (procesul de distribuþie).

În figura 12 se aratã folosirea standardelor GS1 pentru identificarea locaþiilor 
(GLN), unitãþilor logistice (SSCC), loturilor de fabricaþie (AI10) ºi unitãþilor de consum 
(GTIN), în mediul de producþie.

Fig. 12. Gestiunea datelor de trasabilitate în producþie

Gestiunea identificãrii în mediul de producþie este caracterizatã de :

a) mai multe locaþii de aprovizionare identificate prin GLN (1..3), care trimit palete 
cu materiale (identificate cu SSCC 1..4)

b) la recepþie, materialele sunt depozitate ºi/sau comandate pentru procesul de 
producþie.

c) la locul de producþie (GLN 4), unitãþile de consum (GTIN 1) sunt produse în 
loturi separate (fiecare identificat cu numãr de lot distinct).

d) în etapele de ambalare, unitãþile de consum (GTIN 1 ºi numãrul lui de lot) sunt 
ambalate în unitãþi de grupare standard (GTIN 2).

e) în paºii urmãtori - depozitare ºi pregãtire pentru livrare, se creeazã palete 
(SSCC 5..7) ºi se expediazã la destinaþiile clientului (GLN 5,6).

SSCC - ul paletei care soseºte este înregistrat ºi legat de GLN - ul 
furnizorului. De fiecare datã când paleta este deplasatã, SSCC - ul acesteia 
este înregistrat ºi legat de GLN - ul noii locaþii (de ex: în depozit sau producþie).

FURNIZORI
DIN AMONTE

FURNIZORI DESTINAÞII

Recepþie Producþie Ambalare Depozitare Pregãtire
expediþie

Producþie

Locaþii
de origine

Unitãþi logistice
de materii prime

Linie de
producþie

Lot articol
comercial

Grupare
unitãþi

Grupare
intermediarã
(opþionalã)

Unitãþi
logistice de

produse finite

Locaþia de
destinaþie
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2. Producþie:

3. Ambalare, depozitare ºi expediþie:

 În condiþii ideale SSCC - ul paletei ºi/sau GTIN+numãrul de lot al 
materialelor folosite în procesul de producþie sunt înregistrate ºi legate la 
GTIN-ul produsului realizat ºi lotul sãu de producþie. La sfârºitul procesului de 
producþie, grupãrile standard de produse sunt fãcute din produsele individuale. 
Un GTIN nou este alocat ºi legat de codul de lot de producþie.

 GTIN - ul unei grupãri standard de articole 
comerciale este legat de SSCC - ul paletei în care este împachetat, SSCC - ul 
unei palete este legat prin scanare de GLN - ul destinaþiei sale. Nu este 
obligatorie afiºarea GLN - ului destinaþie pe etichetã.

Fig. 13. Gestiunea datelor de trasabilitate în distribuþie

Figura 13 aratã folosirea standardelor GS1 pentru identificarea locaþiilor (GLN) ºi 
unitãþilor logistice (SSCC) în mediul distribuþiei care este caracterizat prin:

a) Mai multe locaþii furnizor (identificate cu GLN 1..3), care transmit palete cu 
produse finite (identificate cu SSCC 1..4).

b) La recepþia în centrul de distribuþie (GLN 4), paletele sunt depozitate ºi 
transmise cãtre procesul de alcãtuire a comenzilor 

c) Formarea unitãþilor de expediþie conform comenzilor se face fie din palete 
uniforme, fie prin cross-docking sau crearea de palete mixte; paletele sunt 
deplasate înainte fie nemodificate (palete uniforme identificate cu SSCC1) sau 
ca noi palete (palete mixte identificate cu SSCC 5..7) cu produse originare din 
palete diverse (SSCC 2..4).

d) În ultimii 2 paºi - depozitare ºi pregãtire pentru expediþie, ambele tipuri de 
palete (uniforme SSCC 1 ºi mixte SSCC 5..7) sunt expediate cãtre clienþi / 
punctele de vânzare de destinaþie (identificaþi cu GLN 5..6).

Unitãþi
logistice 

depozitate

Locaþia de
destinaþie

FURNIZORI
PLATFORMÃ DE

DISTRIBUÞIE DESTINAÞII

Recepþie Depozitare Depozitare Expediþie

pentru expediþie

Unitãþi
logistice 

depozitate

Unitãþi
logistice 
primite

Locaþii
de origine

Înregistrarea legãturilor
dintre unitãþile logistice

nou create ºi 
componentele lor

Unitãþi logistice uniforme
ºi cross-docking

Ridicarea, crearea
de unitãþi logistice

mixte

25Trasabilitatea ºi tehnologiile: procese ºi soluþii



l Reguli de bazã în mediul de distribuþie: 

1. Recepþie: 

2. Formare unitãþi logistice ºi distribuþie: 

l Reguli de bazã:

l

l

l

SSCC - ul paletei care soseºte este înregistrat ºi legat de GLN - ul 
furnizorului. De fiecare datã când paleta este deplasatã, SSCC - ul ei este 
înregistrat ºi legat de GLN - ul noii locaþii (de ex. depozit, formare comenzi sau 
distribuþie).

Paleta nou creatã conþine grupãri 
standard de articole comerciale originare din palete diferite. În acest caz, îi 
este alocat un nou SSCC, care este legat de numerele SSCC ale altor 
paletelor folosite în crearea sa ºi/sau, dacã este posibil, de GTIN ºi codul de lot 
al fiecãrei grupãri standard de articole care a fost utilizatã. Acest lucru poate 
solicita un mare efort ce poate fi rezolvat prin folosirea pentru ambalare a unei 
"ferestre de timp" (time window) ce trebuie definitã de cãtre fiecare companie. 
Paleta nou creatã pe durata acestei ferestre de timp poate fi legatã de paleta 
utilizatã în cadrul aceleiaºi ferestre de timp. SSCC - ul este înregistrat ºi legat 
de GLN- ul destinaþiei lui.

Abilitatea de a regãsi date de trasabilitate într-un mod rapid ºi exact de-a lungul 
lanþului de distribuþie reprezintã o problemã criticã. Aceasta întrucât necesitã 
gestiunea legãturilor succesive între ceea ce a fost primit, produs, ambalat, depozitat 
ºi expediat de-a lungul întregului lanþ.

Dacã unul din parteneri, în lanþul de distribuþie, nu reuºeºte sã gestioneze aceste 
legãturi, vor rezulta întreruperi în lanþul informaþional ºi pierderea trasabilitãþii. Este 
imposibil sã obþinem o trasabilitate completã a produselor fãrã o corectã identificare a 
acestora, în toate configuraþiile lor, la fiecare punct al lanþului de distribuþie .

Pentru facilitarea legãrii datelor de trasabilitate în diversele puncte ale lanþului de 
distribuþie, este recomandabil sã identificãm:

unitatea consumator cu GTIN-ul sãu, numãrul de lot ºi, dacã este posibil, data 
de expirare sau "de folosit pânã la...".
grupãrile standard de produse cu GTIN, numãr de lot ºi dacã este posibil data 
de expirare
paletele cu eticheta logisticã GS1, unde urmãtoarele informaþii sunt 
simbolizate prin standardul GS1-128 ºi identificatori de aplicaþie (AI) urmãtori:

 

Mono-paletã uniformã Paletã uniformã multi-lot Paletã mixtã 

- SSCC (AI 00) 
- GTIN de paletã (AI01) sau GTIN 

al unitãþii comerciale conþinute 
(AI02) ºi cantitate (AI 37) 

- cod de lot (AI10) 
- data de expirare (AI15) sau “de 

folosit pânã la ...” (AI17) 

- SSCC (AI 00) 
- GTIN de paletã (AI01) sau GTIN 

al unitãþii comerciale conþinute 
(AI02) ºi cantitate (AI 37) 

- data de expirare (AI15) sau “de 
folosit pânã la ...” (AI17) dacã 
sunt aceleaºi pentru întreaga
paletã 

- SSCC (AI 00) 
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5.2.7 Comunicarea datelor

l

l

O trãsãturã esenþialã a oricãrui sistem de trasabilitate o constituie schimbul de 
informaþie: Trasabilitatea necesitã asocierea fluxului fizic al produselor cu fluxul 
informaþiilor despre acestea.

Pentru a se asigura continuitatea fluxului de informaþie, fiecare participant al 
lanþului de distribuþie trebuie sã comunice date predefinite de trasabilitate cãtre 
urmãtorii, permiþând acestora sã aplice principiile de trasabilitate. Aceasta se poate 
realiza prin mijloace tradiþionale (date de livrare) în combinaþie cu identificatori 
(precum eticheta logisticã GS1-128) descrisã mai sus. Astfel, în acest capitol, toate 
secþiunile ce referã mesaje EDI precum Avizul de expediþie (DESADV), pot fi citite, de 
asemenea, ca ºi comunicaþii pe hârtie precum Nota de livrare. Totuºi, tehnologia 
recomandatã de ECR Europa este cea de EDI unde exactitatea ºi viteza sunt 
percepute de companii ca fiind importante.

Fig. 14. Legarea fluxului fizic de produse de fluxul informaþiilor

Folosirea etichetei logistice GS1 este recomandatã pentru toþi partenerii ce 
doresc sã comunice informaþii de trasabilitate asociate paletei (unitate logisticã) fãrã a 
ne referi la alte tehnologii. Eticheta logisticã GS1 oferã, de asemenea, o legãturã între 
fluxul fizic al produselor ºi fluxul electronic al informaþiilor despre ele. Standardele GS1 
utilizabile sunt:

EANCOM
EANCOM reprezintã un subset al limbajului EDIFACT (Electronic Data 
Interchange For Administration Commerce and Transport). Unele dintre 
mesajele EANCOM precum, Avizul de expediþie(DESADV), Avizul de primire 
(RECADV), Starea transportului (IFTSTA) ºi Sumarul expediþiei (IFTSUM) 
sunt, în mod special, relevante pentru sistemele de trasabilitate.

GS1 XML 
Sistemul GS1 conþine o serie de standarde B2B (Business to Business) care 
se leagã pe un set nucleu de scheme XML, utile pentru toate sectoarele 
comerþului ºi care pot fi extinse pentru a satisface cerinþele unei industrii 
specifice. Schemele GS1 XML au la bazã cerinþele de afaceri, care sunt 
documentate ca modele de procese de afaceri UML (Unified Modelling 
Language).

Flux tranzacþii

Flux produse

Comandã, Aviz de expediþie,
Facturã etc.

Etichetã logisticã GS1
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5.2.7.1 Fluxul fizic al produselor acompaniat de un flux de informaþii
            folosind EDI

l

l

l

l

l

l Reguli de bazã:

Când un produs este deplasat de la o locaþie la alta, este nevoie sã urmãrim 
istoricul unei astfel de miºcãri ºi trebuie înregistrate, în permanenþã, urmãtoarele 
informaþii:

identificarea produsului
codul de lot
locaþia de origine
locaþia nouã/curentã
ziua (ºi dacã este necesar ora) deplasãrii

Modul în care produsul ºi informaþiile aferente sunt prelucrate ºi manipulate de 
cãtre companie, fac parte din organizarea internã, mediul ºi infrastructura fiecãrei 
companii ºi pot diferi de la o companie la alta.

În mod obiºnuit produsele sunt deplasate folosind palete. Cele mai bune practici 
recomandã ca, atunci când o paletã este deplasatã/expediatã dintr-un punct în altul, 
informaþiile care descriu produsul deplasat sã fie transmise de la punctul de origine 
(identificat prin "expediat de la ...") la punctul de destinaþie (identificat prin "expediat 
la...") cum se aratã în fig.15.

Informaþiile referitoare la produs sunt extrase din sistemul informaþional de 
gestiune internã al locaþiei de origine ºi partajate cu locaþia de destinaþie.

Cele mai bune practici recomandã folosirea standardelor GS1 la interfeþele 
lanþului de distribuþie unde sunt adesea observate defecþiuni, datoritã lipsei de aliniere 
a datelor între pãrþile implicate (de ex. Între fabricã ºi depozit).

Mesajul EDI /EANCOM Aviz de expediþie reprezintã un mijloc recomandat pentru 
a permite un flux eficient de produse ºi trasabilitatea lor.

Elementele de date descrise în tabela 1 ºi tabela 2 reprezintã datele minime care 
trebuie partajate între pãrþi (principiul - un pas înainte, un pas înapoi) pentru asigurarea 
trasabilitãþii produselor.
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Tabela 1: Palete uniforme mono-lot

Tabela 2: Palete mixte (inclusiv palete uniforme multi-lot)

 

Informaþia 
Necesarã pentru 

trasabilitate 

Necesarã 
pentru alte 

scopuri 

Identificator unic pentru Mesajul Aviz de expediþie Da  

GLN-ul pentru “expediazã de la...” Da   

GLN-ul pentru “expediazã la...” Da   

Data expediþiei/deplasãrii Da   

SSCC-ul paletei Da   

Identificarea produsului de pe paletã: 
- poate fi GTIN-ul paletei uniforme 
- poate fi GTIN-ul unitãþii comerciale de pe paletã 

Da   

Codul de lot al paletei (dacã este mono-lot) Recomandat pentru 
sectoarele unde constituie 
o practicã convenitã între 
partenerii comerciali 

 

Cantitatea (legatã de GTIN) Da   

Data de expirare sau data optimã pentru utilizare Nu *) Rotaþia 
stocului 

 

 

Informaþia 
Necesarã pentru 

trasabilitate 

Necesarã 
pentru alte 

scopuri 

Identificator unic pentru Mesajul Aviz de expediþie Da  

GLN-ul pentru “expediazã de la...” Da   

GLN-ul pentru “expediazã la...” Da   

Data expediþiei/deplasãrii Da   

SSCC-ul paletei Da   

Pentru fiecare unitate comercialã de pe paletã    

GTIN pentru unitatea comercialã Da  

Codul de lot  

Cantitatea  Da   

Data de expirare sau data optimã pentru utilizare Nu *) Rotaþia 
stocului 

*) Trebuie referite regulile de bazã din secþiunea 5.2.4.4 
 

Recomandat pentru 
sectoarele unde constituie 
o practicã convenitã între 
partenerii comerciali 
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5.2.7.2 Identificarea paletelor ºi comunicarea datelor de trasabilitate

l Reguli de bazã:

La expedierea de bunuri, procedurile de urmat între locaþia de expediþie 
("Expediazã de la...") ºi locaþia de destinaþie ("Expediazã la...") sunt ilustrate în fig.15.

Fig. 15. Scanarea SSCC ºi mesajul electronic de aviz de expediþie

Cele mai bune practici pentru combinarea capabilitãþilor etichetei logistice GS1 
cu mesajul EDI, Aviz de expediþie sunt prezentate prin 9 paºi, conform tabelei 3.

1. Eticheta logisticã GS1 ºi fluxul electronic de informaþii (mesaje EDI) care 
descriu miºcãrile paletelor sunt elementele cheie ale trasabilitãþii

2. Fiecare miºcare fizicã a produselor este legatã de un flux de tranzacþii între 
locaþia de origine ºi locaþia de destinaþie

3. Fluxul de tranzacþii reflectã exact miºcarea fizicã
4. Fluxul de tranzacþii este transmis la locaþia de destinaþie unde este prelucrat 

înaintea sosirii fizice a produselor
5. Informaþiile tipãrite pe eticheta logisticã GS1 trebuie sã reflecte corect 

conþinutul fizic al paletei
6. Calitatea unei etichete logistice GS1 este datã de citirea codurilor de bare 

GS1-128 din prima încercare
7. Dacã informaþiile care descriu paleta sunt înregistrate într-un fiºier de fiecare 

datã când paleta este deplasatã, vom avea istoricul miºcãrilor acestei palete.

SCANNY

Etichetare
la sursã

De la... La...

(de ex. 
capãtul liniei 
de producþie)

Paletã
cu SSCC

Mesaj electronic
Aviz de expediþie

cu SSCC-ul paletei

Aviz de 
expediþie

Aviz de 
expediþie

SSCC scanat
la livrare

SSCC scanat
la recepþie

Paletele sunt recunoscute
dupã SSCC în zonele de 
stocare (de ex. depozite)
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Tabela 3: Combinarea capabilitãþilor

Pasul Proceduri de implementat Scurtã descriere 

1 Etichetare paletã la sursã La crearea paletei, aceasta se va identifica cu eticheta 

logisticã GS1. Se va verifica citirea etichetei codificatã 

cu GS1-128, înainte de mutare în locaþia de 

depozitare 

2 Informaþia de pe paletã se 

va memora în sistemul 

informaþional intern 

Pentru fiecare paletã identificatã cu SSCC, toate 

informaþiile relevante, inclusiv starea calitãþii ºi locaþia 

de depozitare, se vor înregistra corect în sistemul 

informaþional intern. 

3 Scanarea fiecãrei etichete 

când deplasãm paleta ºi 

înregistrarea informaþiilor 

sale 

Când se mutã paleta de la o locaþie la alta sau se 

pregãteºte o livrare (expediþie), aceastã deplasare 

trebuie înregistratã. Aceasta se poate face prin 

scanarea SSCC într-un fiºier, formând baza mesajului 

EDI - Aviz de expediþie.  

 4 Crearea mesajului EDI - 

Aviz de expediþie la sursã 

Mesajul EDI - Aviz de expediþie este creat la locaþia de 

origine a paletelor. Prin scanarea SSCC se genereazã 

detaliile mesajului. Este imperativ ca în conþinutul 

mesajului EDI - Aviz de expediþie sã se descrie exact 

expediþia fizicã/livrarea/ deplasarea. 

5 Transmiterea mesajului EDI 

de Aviz de expediþie la 

locaþia de destinaþie 

Mesajul EDI, Aviz de expediþie se va transmite la 

sfârºitul operaþiei care constã din pregãtirea expediþiei/ 

livrãrii/ deplasãrii. În mod ideal, acesta trebuie creat 

când produsul pãrãseºte locaþia de origine. 

6 Primirea ºi prelucrarea 

mesajului EDI Aviz de 

expediþie 

În mod ideal, un mesaj EDI Aviz de expediþie trebuie 

prelucrat imediat ce este primit ºi informaþia conþinutã 

trebuie înregistratã în sistemul informaþional de 

gestiune al locaþiei de destinaþie. 

7 Verificarea produselor 

primite cu mesajul EDI -

Când produsele ajung la destinaþie, paletele sunt 

scanate una câte una ºi informaþia respectivã este  

Aviz de expediþie verificatã faþã de informaþia comunicatã prin aviz. 

Dacã nu sunt erori informaþia scanatã este legatã de 

linia avizului din sistemul informaþional intern. 

8 Înregistrarea noii locaþii a 

paletei de la locul recepþiei 

Fiecare paletã verificatã este deplasatã la noua sa 

locaþie/ zona de depozitare ºi identificarea locaþiei este 

înregistratã în sistemul informaþional ºi legatã de 

SSCC.  

9 Modificarea locaþiei paletei Dacã paleta este mutatã din nou, paºii 1..8 trebuie 

repetaþi. 
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Procesul de trasabilitate ºi informaþiile de partajat între doi parteneri atunci când 
sunt retrase sau rechemate produse, se explicã în urmãtoarele douã scenarii:

Scenariul 1: "Expediazã de la..." cunoaºte SSCC-ul

Scenariul 2: "Expediazã la..." cunoaºte produsul 
                      (GTIN-ul unitãþii comerciale) ºi codul de lot

Pasul “Expediazã de la ....” “Expediazã la ...” 

1  Comunicã GTIN-ul unitãþii comerciale ºi 

codul de lot la “Expediazã la...” 

2 Cu combinaþia: GTIN+cod lot+GLN-ul 

destinaþiei, “Expediazã de la...” extrage 

din baza sa de date toate SSCC-urile 

paletelor livrate la “Expediazã la...” 

 

 

 

3 

 

Comunicã SSCC-ul la “Expediazã la...”  

4  “Expediazã la...” extrage informaþiile din 

baza de date internã conform scenariului 1/

pasul 2  

 

Pasul “Expediazã de la ....” “Expediazã la ...” 

1 Comunicarea urmãtoarelor informaþii la 

“Expediazã la....”: 

- SSCC 

- GTIN-ul produsului ºi cantitatea 

- codul de lot al produsului 

- data expediþiei 

- GLN-ul de origine (“Expediazã de la...”) 

- GLN-ul locului de destinaþie 

(“Expediazã la...”) 

 

2  Pe baza SSCC ºi datei de 

expediþie,“Expediazã la...” poate extrage 

din baza de date internã informaþii despre 

paletã: 

- dacã nu este expediat în altã parte, 

locaþia curentã 

- dacã este expediat la altã locaþie, 

informaþia conform pasului 1 
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5.2.7.3 Înregistrarea, pãstrarea ºi extragerea datelor unitãþilor comerciale
            când unitãþile comerciale sunt expediate

5.2.7.4 Înregistrarea, pãstrarea ºi extragerea datelor de miºcare a paletelor

Pentru acest proces, trebuie folositã, pe fiecare unitate, pentru urmãrire, eticheta 
GS1-128 care afiºeazã SSCC. O alternativã o constituie ºi GTIN-ul cutiei în combinaþie 
cu numãrul de lot legat de cutia afiºatã ºi urmãritã. Exemple de unitãþi comerciale sunt: 
cutiile, pachetele mari, etc.

În funcþie de mãrimea companiei, numãrul de locaþii (fabrici, depozite), numãrul 
de parteneri comerciali (co-ambalatori, furnizori de servicii logistice, clienþi, etc) ºi 
complexitatea afacerii, poate sã devinã dificil sã se urmãreascã eficient istoricul 
deplasãrii produselor, când locaþiile operaþionale sunt gestionate în mod 
descentralizat. Pentru facilitarea trasabilitãþii produselor, se recomandã centralizarea 
(în baza de date internã, registru central) a întregii istorii a fiecãrei palete.

Este la latitudinea fiecãrei companii sã decidã modul de trasabilitate al miºcãrii 
paletelor (centralizat sau descentralizat). Folosirea standardelor GS1 pentru produse, 
palete ºi identificarea locaþiilor, codificare cu bare, scanare ºi mesagerie EDI, 
reprezintã mijloace puternice ºi favorizante pentru urmãrirea eficientã a informaþiilor ºi 
asigurarea siguranþei proceselor generale de trasabilitate.

Fig. 16. Urmãrirea eficientã a miºcãrii paletelor în interiorul companiei

NOTÃ: Cele mai bune practici, aºa cum sunt figurate în aceastã secþiune, 
promoveazã folosirea unui sistem informaþional centralizat ºi a schimburilor de 
informaþie prin mijloace electronice (EDI). Deºi sunt de dorit aceste forme de sisteme ºi 
comunicaþii între parteneri comerciali, ele nu exclud folosirea altor metode de 
structurare a sistemelor informaþionale ºi partajare a informaþiilor între pãrþi. Lipsa unor 
mijloace, precum cele EDI, nu trebuie sã ne reþinã în aplicarea celor mai bune practici 
descrise în aceastã lucrare.

Istoricul 

deplasãrii paletei 

ºi situaþia acesteia

sunt înregistrate 

centralizat

pe baza SSCC-ului Bazã de date
centralã 
pentru

trasabilitate
internã

Locaþii descentralizate cu baze de date descentralizate
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5.2.7.5 Trasabilitatea produselor proaspete

La porþionarea lor la locul de vânzare, produsele proaspete riscã sã-ºi piardã 
legãturile trasabilitãþii cu grupãrile standard de produse din care provin ºi, în 
consecinþã, cu paleta cu care au fost livrate. Unde nu este posibil sã creãm o astfel de 
legãturã, în cazul în care apare un incident ce necesitã retragerea produsului de pe 
piaþã, se va rechema întreaga cantitate de produse.

5.3 Calitatea datelor de bazã ºi sincronizarea datelor esenþiale

Produsele proaspete, precum carnea, peºtele, fructele ºi legumele sunt 
expediate de cãtre producãtor la distribuitori pe palete identificate cu etichete logistice 
GS1, SSCC-ul reprezentând baza trasabilitãþii lor. Totodatã, grupãrile standard de 
articole comerciale ce conþin produse proaspete trebuie sã poarte GTIN ºi cod de lot, 
simbolizate prin coduri de bare GS1 -128, acestea formând baza trasabilitãþii lor. GS1 
a publicat o serie de ghiduri de trasabilitate pentru carnea de bovine, peºte ºi legume, 
fructe proaspete.

Pentru a contracara aceastã eventualitate, produsele proaspete porþionate 
trebuie sã posede identificatori individuali care, atunci când sunt asociaþi de GTIN-ul 
respectiv, formeazã baza trasabilitãþii lor prin legarea pãrþilor de grupãrile standard de 
produse ºi paletele de origine.

Se recomandã, aºa dar, ca distribuitorii sã conceapã ºi sã implementeze sisteme 
de trasabilitate care leagã produsele proaspete porþionate de grupãrile lor standard ºi 
paletele de origine.

În unele lanþuri de distribuþie existã prevederi legale specifice care, de exemplu, 
solicitã ca fiecare carcasã, bucatã sau porþie de carne vândutã la un punct de 
desfacere sã fie etichetatã cu þara de origine, abatorul ºi informaþia despre "numãrul 
aprobat" de procesator.

Studiile de caz elaborate de ECR Europa, organizaþiile locale GS1 sau GCI au 
arãtat impactul calitãþii datelor de bazã asupra funcþionalitãþii oricãrui proces de 
distribuþie.

Implementarea proceselor de sincronizare a datelor de bazã între toþi partenerii, 
care pot fi implicaþi în trasabilitate ºi procesele de rechemare, este crucialã ºi 
recomandatã cu tãrie, având în vedere sensibilitatea acestor procese legate de 
siguranþa consumatorului ºi nevoia absolutã de proceduri rapide ºi exacte.
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5.4 Implementarea practicilor elaborate de ECR Europa

5.4.1 Planul de migrare: reproiectarea eficientã a trasabilitãþii 

l

l

l

l

l

l

l

În lanþul de distribuþie unde sunt implicaþi mai mulþi parteneri comerciali, este 
important sã investim în tehnologii care susþin o identificare armonizatã a produselor ºi 
procese de trasabilitate care ne asigurã cã realizãm un beneficiu deplin al investiþiei. 
Participarea trebuie sã fie atât a marilor cât ºi a micilor companii de producþie ºi 
desfacere.

Pentru aceasta, se recomandã o abordare colaborativã ce include dialogul între 
toþi partenerii lanþului de distribuþie. Acest dialog ne va conduce la identificarea tuturor 
informaþiilor esenþiale din lanþul de distribuþie ºi din fluxurile de materiale primite, 
manipulate ºi generate în interiorul companiei ºi la interfeþele dintre companie ºi 
partenerii lor comerciali, de exemplu la primirea ºi expediþia materialelor ºi produselor 
finite.

Informaþiile importante care trebuie corect înregistrate ºi schimbate includ :

identificarea tuturor partenerilor lanþului de distribuþie prin coduri lipsite de 
ambiguitate folosind - Numãrul Global de Locaþie (GLN).
identificarea unicã a produselor folosind GTIN
identificarea unitãþilor logistice utilizând SSCC
interschimbul electronic al datelor, precis ºi cu costuri scãzute, folosind 
formate de mesaje standard (EDI / EANCOM). 

Pentru identificarea ºi descrierea situaþiei prezente a organizãrii companiei, 
sistemului informaþional ºi proceselor de afaceri, trebuie efectuatã o analizã clarã 
asupra stãrii dorite în viitor.

Analiza practicilor curente ale sectorului industrial cãruia îi aparþine compania ºi a 
perspectivelor trebuie, de asemenea, luatã în considerare pentru evaluarea timpului 
necesar pentru atingerea masei critice de operatori care doresc implementarea. 
Aceasta ne va ajuta la identificarea ºi documentarea paºilor necesari pentru 
implementarea programelor de modificãri ºi obþinerea introducerii cu succes a 
standardelor, inclusiv:

modificãrile organizaþionale
investiþiile în tehnologie
integrarea concepþiei noilor procese tehnologice.

Ultimul pas important în planul de migrare este sã gãsim cea mai lungã secvenþã 
de implementare a soluþiilor, începând cu modificãrile organizaþionale ºi continuând cu 
implementãrile tehnologice, cu grija pãstrãrii beneficiilor obþinute în fiecare pas de 
îmbunãtãþire a procesului.

Toate dezvoltãrile trebuie documentate, inclusiv investiþiile, impactul, 
perfecþionãrile aºteptate ºi rezultatele.

Elementele esenþiale ale planului sunt graficele de timp, care þin cont ºi de 
legislaþie, cuplate cu o analizã economicã consistentã.

NOTÃ: A se urmãri Anexa 7.1 pentru informaþii suplimentare.
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5.4.2 Tabela de auto-evaluare

Trebuie elaboratã o tabelã de auto-evaluare (scorecard) pentru a mãsura gradul 
de compatibilitate ºi implementare a celor mai bune practici. Aceastã auto-evaluare 
poate sã arate ca o listã de control cu puncte care mãsoarã gradul atins în 
implementare. În aceastã secþiune se dã un exemplu de tabelã de auto-evaluare 
bazatã pe cele trei nivele prezentate în figura 2 ºi câteva consideraþii cheie din 
capitolul 5. Acest exemplu poate fi extins sau redus în funcþie de obiectivele companiei.

Procesul trasabilitãþii produsului  

Nivelul 1: Identificarea ºi etichetarea produselor Puncte *) 

a. Produsele sunt identificate conform standardelor GS1 la fiecare nivel al 
ierarhiei produsului ºi paºilor lanþului de distribuþie, de ex. unitate de consum, 
pachet, unitate comercialã 

 

b. Paletele sunt etichetate folosind standardele GS1, în fabricã ºi depozite  

c. Profile clare de informaþii sunt schimbate în amonte ºi aval cãtre partenerii 
lanþului de distribuþie pentru a asigura o trasabilitate de la un capãt la altul, 
inclusiv materiile prime, ingredientele, ambalajele, etc. 

 

d. S-a efectuat o evaluare a riscurilor pentru a identifica ºi minimiza riscurile 
din producþie ºi procesele lanþului de distribuþie 

 

Nivelul 2: Posibilitãþi de scanare combinate cu fluxul electronic de informaþii Puncte 

a. Capacitãþi de scanare a codurilor de bare se gãsesc în fabricã ºi depozite 
care asigurã o precisã culegere a datelor ºi o mai bunã manipulare materialã 
ºi informaþionalã  

 

b. Un flux de informaþii care descriu bunurile expediate/ primite, care se 
schimbã cu toþi partenerii comerciali (de ex. flux electronic cu mesajul 
DESADV) 

 

c. Fluxul de informaþii despre bunurile expediate /primite conþine toate datele 
relevante pentru trasabilitate 

 

d. Fluxul de informaþie despre bunurile expediate/primite sunt prelucrate “just 
in time” pentru obþinerea de date exacte: acelaºi principiu se aplicã ºi la 
prelucãrile obiºnuite pe hârtie a informaþiilor 

 

Nivelul 3: Înregistrarea datelor Puncte 

a. Toate miºcãrile de stoc sunt înregistrate electronic în baza de date 
centralizatã, astfel cã informaþiile sã poatã fi accesate uºor ºi rapid de cãtre 
toþi care au nevoie pentru gestiunea incidentelor / crizelor. Soluþiile pe hârtie 
trebuie sã îndeplineascã aceleaºi condiþii ca ºi cele electronice 

 

 *) O punctare potrivitã va fi sugeratã mai jos: 
       0: Nu s-a întreprins nimic 
     1: S-a stabilit un plan dar nu au început lucrãrile 
     2: S-a început o implementare limitatã (de ex. unele categorii de produse)  
     3: A început implementarea completã  
     4: Planul a fost implementat complet 
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6. Incidente, gestiunea crizelor, procese de retragere 
    ºi rechemare

6.1 Introducere

6.2 Definiþii

6.2.1 Definiþia incidentului

l

l

l

l

6.2.2 Definiþia crizei

Fiecare companie trebuie sã posede o Politicã Internã de Siguranþã a Produselor 
unde cerinþele de compatibilitate a standardelor interne de calitate cu legislaþia externã 
sunt clar menþionate fãrã nici o ambiguitate. Totuºi, în ciuda celor mai bune intenþii ale 
companiilor, pot ajunge, din eroare, produsele improprii pentru utilizare sau consum la 
consumator. În momentul detectãrii situaþiei trebuie iniþiat prompt un plan de gestiune a 
crizei în vederea stopãrii distribuþiei produselor implicate ºi, dacã este necesar, 
consumatorul trebuie informat. Cade în sarcina fiecãrei companii decizia privind modul 
de structurare a celulei de crizã pentru incidente. Scopul acestei secþiuni este de a 
oferi un mic îndrumar asupra modului de adresare a retragerii ºi rechemãrii produselor, 
problema fiind, de asemenea, acoperitã de legislaþia europeanã.

Un incident reprezintã orice situaþie, care poate implica o problemã realã, 
prezumatã sau perceputã a siguranþei produsului sau o serioasã deviere de calitate de 
la cerinþele legale ºi/sau normele interne de calitate ºi care prezintã unul sau o 
combinaþie a urmãtoarelor elemente:

un risc real care deja a cauzat probleme umane sau animale indiferent dacã 
au fost percepute în mod public
un risc potenþial care nu a cauzat încã probleme umane sau animale, dar se 
aflã pe piaþã, indiferent de percepþia publicã
un risc potenþial a cãrui capacitate de a cauza probleme este necunoscutã, 
indiferent de percepþia publicã
s-au primit informaþii despre o potenþialã situaþie de risc (alertã).

Este orice "situaþie incident" unde sunt motive sã credem cã produsul distribuit în 
lanþul de distribuþie sau plasat pe piaþã, poate afecta sãnãtatea umanã sau animalã 
ºi/sau protecþia mediului ºi /sau are un impact notabil asupra organizaþiei ºi/sau 
imaginii companiei.

De bazã sunt douã tipuri de crize:

a. Situaþii cu impact larg care, în principal, sunt gestionate de administraþia 
guvernamentalã (de ex. Boala vacii nebune)

b. Situaþii generate de defecþiuni în lanþul de distribuþie implicând un producãtor, 
distribuitor ºi/sau consumator.

În situaþia de crizã, un proces solid de trasabilitate a produselor este esenþial 
pentru a limita pagubele ºi a preveni pierderea controlului. Deseori, o situaþie de crizã 
implicã un lot de producþie specific. Poate fi evitatã retragerea/rechemarea completã a 
produsului dacã lotul de producþie defect poate fi identificat, trasat ºi înlocuit pe piaþã.
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Este în interesul tuturor pãrþilor implicate sã asigure cã numai produsele afectate 
de incident/crizã sunt înlocuite din lanþul de distribuþie, pentru cã aceasta minimizeazã 
distorsiunile, menþine o aprovizionare sigurã a consumatorilor ºi reduce toate costurile 
nejustificate pentru toþi partenerii comerciali.

Definiþiile legale din Europa sunt urmãtoarele :

"Orice mãsurã cu scopul prevenirii distribuirii, expunerii ºi oferirii de produse 
periculoase consumatorilor" (200195/EC).

"Orice mãsurã cu scopul obþinerii returnãrii produselor periculoase care au fost 
deja furnizate sau disponibilizate consumatorilor de cãtre producãtor sau 
distribuitor"(2001/95/EC).

Procedurile de retragere privesc orice operator comercial care are motive sã se 
creadã cã produsele pe care le-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit, nu 
sunt compatibile cu cerinþele de siguranþã. Rechemarea este procedura 
implementabilã când produsele au ajuns la consumator.

În secþiunea 6.5 - Incidente/ gestiunea crizelor se prezintã cum ºi când sã 
angajãm retragerea sau rechemarea produselor.

Aºa cum arãtam în prima parte a acestui capitol, companiile sunt pregãtite sã 
foloseascã suficiente resurse pentru a asigura siguranþa produselor. Totuºi, în ciuda 
acestor precauþii, se întâmplã ca produsele neadecvate sã ajungã ocazional pe piaþã 
ºi la consumatori. În aceste cazuri, companiile au obligaþia sã gestioneze aceste 
probleme cu rapiditate ºi precizie.

În aceastã secþiune se prezintã Codul Etic pe care companiile indiferent de 
mãrime, trebuie sã-l adopte. El se bazeazã pe trei principii majore de afaceri:

Companiile trebuie sã fie determinate 
ca sã coopereze ºi sã-ºi coordoneze acþiunile cu toate pãrþile implicate cu 
maximã rapiditate.

Companiile trebuie sã fie determinate 
sã aloce resursele potrivite, inclusiv personal cu o viziune globalã a lanþului de 
distribuþie ºi respect faþã de prioritãþile siguranþei produselor.

 În situaþii de crizã care 
implicã mai mulþi parteneri comerciali, toate pãrþile trebuie sã fie determinate 
sã-ºi coordoneze comunicãrile lor înaintea oricãrui anunþ public ºi sã 
foloseascã în mod responsabil informaþiile referitoare la crizã. Companiile 
trebui sã evalueze permanent beneficiile lucrului în comun cu partenerii lor în 
loc sã acþioneze independent ºi cu riscul de a strica unele lucruri.

6.2.3 Definiþia retragerilor ºi rechemãrilor

l Retrageri:

l Rechemãri:

6.3 Codul etic ce trebuie urmat în situaþii de crizã

1. Cooperarea ºi coordonarea acþiunilor: 

2. Alocarea resurselor corespunzãtoare: 

3. Asigurarea unei comunicãri corecte ºi adecvate:
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6.4 Organizarea, documentaþia ºi instruirea

6.4.1 Ghidul procedurilor interne si documentaþia

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Gestiunea eficientã a incidentelor sau crizelor va fi realizatã dacã companiile 
desfãºoarã un plan bine gândit de gestiune a crizelor ºi au o echipã adecvatã de 
gestiune a crizei. Aceasta permite companiilor sã lucreze rapid ºi sã minimizeze cu 
succes crizele. Companiilor li se recomandã sã implementeze ºi sã pregãteascã un 
plan ºi sã nominalizeze o echipã care sã-ºi asume sarcina trasabilitãþii produselor ºi 
gestiunea crizelor, sprijinite de instrucþiuni clare ºi îndrumare. Mãrimea echipei de 
gestiune a crizei depinde de strategia internã a companiei ºi structura sa. Instruirea 
permanentã a personalului implicat în aceastã organizare va creºte percepþia lor 
asupra importanþei rolului lor ºi va creºte performanþele ºi eficienþa în faþa crizelor.

În aceastã secþiune se prezintã aspectele cheie ce trebuiesc avute în vedere 
când planificãm ºi implementãm o structurã internã pentru trasabilitate ºi gestiunea 
incidentelor.

Este important sã pregãtim planul ºi procedurile comerciale care trebuie adaptate 
în eventualitatea unei crize ºi acestea trebuie documentate pentru a conþine:

scopul, obiectivele ºi audienþa þintã
valorile corporative ale companiei în siguranþa produselor
definiþia incidentelor ºi a crizelor
descrierea incidentului / echipei de gestiune a crizei cu rolul ºi 
responsabilitãþile lor definite pentru fiecare membru al echipei
lista de control ºi secvenþa acþiunilor de întreprins în cazul unui incident / criza
graficul fiecãrui pas al planului
listã cu contacte cheie
când se declanºeazã retragere produselor
când se declanºeazã rechemarea
cum se organizeazã comunicarea internã
cum se organizeazã comunicarea externã
studii de caz ºi exemple de incidente / gestiune crize, inclusiv fluxul 
informaþional
machete pentru comunicare internã ºi externã ºi înregistrarea evenimentelor

Aceastã documentaþie trebuie actualizatã regulat ºi distribuitã reþelei de personal 
implicat.
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6.4.2 Organizare, roluri ºi responsabilitãþi 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

În baza planului companiei, trebuie numitã o echipã de gestiune a crizei condusã 
dintr-un punct central de coordonare. Echipa poate fi fizicã sau virtualã cu membrii din 
mai multe locaþii în funcþie de structura ºi mãrimea companiei. Aceastã echipã este 
prima entitate de contact dacã apare un incident ºi va fi responsabilã cu deciziile ce 
trebuie luate. Nici o mãsurã nu se va întreprinde fãrã acordul formal al echipei de 
gestiune a crizei 

Responsabilitatea generalã a acestei echipe este sã organizeze, controleze ºi sã 
conducã:

elaborarea, implementarea ºi actualizarea instrucþiunilor interne care trebuie 
urmate în caz de incident / crizã
instruirea continuã a personalului implicat în trasabilitatea produselor pentru 
gestiunea crizei
elaborarea cerinþelor interne pentru sistemul informaþional (IT)
auto-evaluãri regulate ºi teste interne pentru plan 
gestiunea fiecãrui incident / crizã
evaluarea incidentelor raportate pentru identificarea învãþãmintelor ºi 
efectuarea de recomandãri care sã previnã repetãrile
elaborarea unui plan de comunicare internã ºi externã care sã ajute gestiunea 
incidentelor / crizelor.

Echipa de gestiune a crizelor este un grup permanent de lucru, în mod normal, 
compus din:

ºeful de echipã;
ºeful de fabricã;
responsabilul de categorie;
responsabilul cu calitatea;
managerul pentru lanþul de distribuþiei;
ºeful IT.

ªeful de echipã trebuie sã coordoneze acþiunile ºi sã preia responsabilitãþile când 
se petrece o crizã, acþionând ca un canal de comunicare internã ºi externã. Când un 
incident necesitã o experienþã suplimentarã, echipa poate fi completatã cu:

echipele de service consumator;
personalul de relaþii cu publicul;
jurist;
departamentul vânzãri.

Despre existenþa echipei de gestiune a crizelor trebuie sã fie informate toate 
nivelurile companiei. Membrii acestui grup permanent trebuie sã poatã fi contactaþi în 
orice moment ºi sã aibã înlocuitori în cazuri de excepþie.
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6.4.2.1 Lista de contacte

a. Lista de controale interne

l

l

l

l

l

b. Lista de contacte externe

l

l

l

l

Pentru rapiditatea comunicãrii se va stabili o listã predeterminatã de personal ºi 
detaliile de contact (telefon, e-mail, adresã), listã ce va include echipa de gestionare 
crize, eventualii înlocuitori, consultanþi externi, autoritãþi guvernamentale, contacte 
asociaþii profesionale, clienþi ºi media.

Sunt douã tipuri de liste:

Include personalul ce oferã consultanþã ºi sprijin cuprinzând:

ºeful de depozit;
ºeful de produse;
ºeful de vânzãri;
specialistul IT în trasabilitatea produselor;
ºeful personalul de relaþii publice, etc.

Aceastã listã trebuie completatã, actualizatã ºi disponibilizatã cãtre cei implicaþi 
din cadrul companiei.

Personalul din lista de contacte trebuie sã poatã fi contactat prin telefon, e-mail, 
etc. ºi sã fie pregãtit sã se reuneascã ca o echipã pentru gestionarea crizei.

Fiecare companie are un mediu extern cu care interacþioneazã în fiecare zi: 
furnizori, clienþi, ofertanþi de servicii logistice ºi soluþii, consumatori, medici, autoritãþi 
publice, etc. aceºtia formeazã reþeaua externã de personal care poate fi contactatã în 
caz de incidente/crize.

În timp ce o comunicaþie internã corectã este foarte importantã, comunicarea 
externã trebuie sã fie chiar mai structuratã ºi controlatã. Contactele externe trebuie 
þinute la curent în mod adecvat pentru:

informarea lor despre incidente ºi apel la experienþa lor (de ex. furnizorii de 
materii prime, ambalatorii, alþi furnizori etc);
informarea ºi implicarea lor în acþiuni care trebuie luate (de ex. ofertanþii de 
servicii logistice, ºefii de achiziþii ai clienþilor, ºefii de vânzãri ai furnizorilor, 
etc.);
oferirea de informaþii utile (de ex. autoritãþi guvernamentale);
solicitarea de informaþii care sã fie plasate în domeniul public.

Echipa de gestiune a crizelor trebuie sã gestioneze lista de contacte externe. Ea 
trebuie completatã, actualizatã ºi disponibilizatã cãtre ºefii importanþi ºi personalul 
propriu.

Contactele furnizorilor ºi clienþilor importanþi trebuie sã fie în orice caz pe listã 
împreunã cu personalul nominalizat de ei pentru a sprijini echipa.
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Consideraþii specifice: 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Regula de bazã:

Consumatorii fac parte din reþeaua companiei. Când este 
fezabil ºi realist, se recomandã tipãrirea pe ambalajele unitãþilor de consum, numãrul 
de telefon (numãrul de telefon de service consumator) pe care consumatorii îl pot 
apela pentru a informa compania despre defectele produselor sau alte plângeri. Aºa 
cum s-a menþionat în secþiunea 6.4.1, toate activitãþile care au loc în legãturã cu 
incidentele/gestionarea crizelor, retragerea produselor/rechemãri, trebuie 
documentate adecvat. Pentru facilitarea comunicaþiei în cadrul companiei ºi 
asigurarea unei pregãtiri permanente pentru incidente sau crize, o serie completã de 
documentaþie trebuie stabilitã ºi disponibilizatã în cadrul companiei precum pachetul 
de trasabilitate, de gestionare a incidentelor/crizelor, care va fi compus din:

Ghidul intern al gestiunii incidentelor/crizelor, inclusiv lista de control a 
acþiunilor de întreprins în caz de incidente/crizã, când un incident devine crizã, 
când se terminã un incident/crizã, etc.;
Lista de contacte interne/externe;
Descrierea proceselor de trasabilitate a produselor bazate pe cele mai bune 
practici documentate în capitolul 6 al acestei lucrãri;
 Machetele de notificare a terminãrii incidentului/crizei;
 Machete, studii de caz pentru evaluarea incidentelor;
 Machete cu formate de informaþii ºi comunicare;
 Liste de control, auto-evaluare ºi exerciþii interne, etc.

Unele pãrþi din acest pachet trebuie protejate ca:

furnizori ºi clienþi în vederea asigurãrii unei bune coordonãri în caz de 
incident/crizã;
parteneri externi cu care sunt gestionate unele activitãþi legate de trasabilitate 
(de ex. co-producãtori, co-ambalatori, provideri de logisticã ºi soluþii, etc.)

 Sfârºitul unui incident/crizã trebuie stabilit printr-o concluzie 
formalã.
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6.4.3 Dezvoltarea competenþelor interne ºi a aptitudinilor

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Regula de bazã:

Trebuie oferite personalului potenþial implicat în trasabilitatea produselor, 
gestiunea incidentelor ºi crizelor, instruiri regulate cu scopul de a :

implementa procesele de trasabilitate stabilite la nivelul companiei, bazate pe 
cele mai bune practici documentate în capitolul 6;
institui gestionarea incidentelor/crizelor;
afla rolul echipei de gestiune a incidentelor/crizelor;
stabili rolul persoanei instruite;
afla contactele;
cunoaºte importanþa coordonãrii acþiunilor ºi comunicãrii în cadrul companiei;
stabili ce sã se facã ºi ce sã se evite;
cunoaºte cum sã folosim documentaþia;
ºti cum se foloseºte trasabilitatea ºi sistemul de înregistrãri.

Instruirea trebuie sã includã simulãri pentru exersarea acþiunilor de:

trasabilitate a produselor,
gestionare a crizelor;
retragere a produselor,
rechemare a produselor;
gestionarea stocurilor în carantinã.

Aceste exerciþii trebuie sã fie:

la timp;
documentate cu explicarea clarã a contextului, rezultatelor, golurilor 
identificate ºi acþiunilor corective;
bazate pe machete care reflectã instrucþiunile interne tehnice ºi 
organizaþionale;
efectuate cu partenerii din lanþul de distribuþie.

Exerciþiile de gestionare a incidentelor/crizelor trebuie repetate 
regulat pentru îmbunãtãþirea percepþiei ºi pregãtirii echipei de gestionare a crizelor, 
personalului cheie ºi contactelor externe ºi sã fie efectuate, obligatoriu, în colaborare 
cu parteneri comerciali importanþi.
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6.4.4 Tabela de auto-evaluare

Pentru a mãsura gradul de compatibilitatea ºi implementare a celor mai bune 
practici referitoare la retragerea ºi rechemarea produselor, se poate elabora o tabelã 
punctaj de auto-evaluare. În aceastã secþiune se oferã un exemplu de auto-evaluare 
bazat pe considerentele de bazã prezentate în planul de migrare (capitolul 7.1 - 
Anexã). Acest exemplu poate fi extins sau redus, în funcþie de obiectivele fiecãrei 
companii.

Gestionarea incidente/crize

Cerinþe/acþiuni Puncte *) 

a. Echipa de gestionare incidente/crize a fost nominalizatã cu roluri ºi 
responsabilitãþi clare. 

 

b. Ghidul intern pentru gestionare incidente/crize cu definiþii clare a 
procedurilor de retragere/rechemare a fost bine documentat. 

 

c. Lista de contacte este întocmitã ºi distribuitã.  

d. Lista de contate a fost disponibilizatã la partenerii importanþi.  

e. Fiecare persoanã implicatã în gestionarea incidentelor/crizelor, 
retragerea ºi rechemarea produselor îºi înþelege rolul sãu. 

 

f. S-a elaborat materialul pentru instruire.  

g. În mod regulat se face instruirea personalului.  

h. Se executã exerciþii periodice pentru testarea echipei de crizã, planul 
de gestionare incidente/crize, lista de control ºi pentru a actualiza 
tabela de auto-evaluare. 

 

i. Se fac exerciþii regulate cu partenerii importanþi.  

 
 *) Un punctaj potrivit putea fi bazat pe urmãtorul exemplu: 
       0: Nu s-a întreprins nimic 
     1: S-a întocmit planul, dar nu au început lucrãrile 
     2: S-au început implementãri parþiale (de ex. unele categorii de produse)  
     3: A început implementarea completã  
     4: Planul a fost implementat. 
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6.5 Gestionarea incidentelor / crizelor

6.5.1 Evaluarea

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

6.5.1.1 Analiza riscurilor

Imediat ce apare un incident echipa internã de gestionare a crizelor trebuie 
informatã. Incidentul poate fi legat de calitatea produselor fãrã impact asupra 
siguranþei sau poate cuprinde ºi aspecte de siguranþã. Echipa de gestionare a crizelor 
trebuie sã evalueze incidentul, sã stabileascã riscul potenþial, sã gestioneze incidentul 
ºi sã controleze comunicaþia referitoare la incident.

Membrii echipei vor stabili, de asemenea, care expert va fi chemat, în funcþie de 
natura incidentului ºi rezultatele evaluãrii lui. Imediat ce apare incidentul, el trebuie în 
mod efectiv controlat ºi gestionat pentru a evita transformarea lui într-o crizã. 
Companiile trebuie sã rezolve incidentul ºi, în majoritatea cazurilor, evitã apariþia unor 
crize. 

În cazul unui incident, prima acþiune întreprinsã o reprezintã evaluarea situaþiei 
folosind întrebãri precum:

Cum s-a descoperit incidentul?
Cine a semnalat alerta?
Care este originea incidentului?
Care este natura lui?
Care este efectul potenþial asupra consumatorului?
Care sunt riscurile financiare?
Care sunt aspectele legale?
Cine ºtie despre incident?
Care sunt procedurile interne ce trebuie urmate?
Cine trebuie contactat pentru coordonarea ºi gestionarea generalã efectivã a 
incidentului?
A mai avut compania incidente similare în trecut? Ce acþiuni s-au întreprins 
atunci ºi cum s-a rezolvat incidentul (învãþãminte pentru situaþii anterioare sau 
stabilirea unor studii de caz)?

În timpul fazei de evaluare este important sã culegem cât mai multe informaþii 
posibile asupra problemei pentru a identifica tipul situaþiei actuale ºi acþiunile rapide de 
bazã. Informaþiile se vor pãstra în mod adecvat pentru o utilizare anterioarã.

O analizã de risc ne va ajuta sã evaluãm posibilele efecte legale ºi economice ale 
incidentului. Criteriile ºi variabilele ce trebuie avute în vedere depind de strategia 
internã ºi structura fiecãrei întreprinderi. Oricum, siguranþa consumatorului ºi faptul cã 
fiecare companie este legatã de mulþi alþi parteneri de afaceri, semnificã faptul cã 
impactul economic ºi legal al incidentului trebuie evaluat dincolo de graniþele 
companiei, luând în considerare mediul exterior.

Rezultatele analizei de risc trebuie înregistrate într-un fiºier creând posibilitatea 
folosirii rezultatelor în luarea deciziilor necesare. Evaluarea va cuprinde tipul ºi gradul 
riscului, efectul posibil al diverselor acþiuni disponibile, metodele de comunicare 
folosite ºi consecinþele potenþiale.

45Incidente, gestiunea crizelor, procese de retragere...



6.5.2 Retragerea sau rechemarea produselor 

l

l

Regula de bazã: 

l

l

l

l

l

l

l

l

În general, aºa cum se menþiona în secþiunea 1.2, este în responsabilitatea 
fiecãrei companii sã ia în considerare cadrul legal în care opereazã pentru a stabili 
când sã iniþieze retragerea sau rechemarea produselor. Aceastã decizie* trebuie luatã 
ca urmare a analizei gestiunii interne a riscului. Dacã evaluarea internã ºi analiza de 
risc aratã cã s-a produs o încãlcare a normelor legale, compania va iniþia o 
retragere/rechemare a produselor.

Retragerea sau rechemarea produselor este o procedurã organizaþionalã care:

este legatã de informaþii exacte extrase din sistemul de trasabilitate intern/ 
baza de date;
necesitã o colaborare strânsã între pãrþile implicate.

Obiectivele comune ºi abordarea trebuie stabilite ºi convenite clar pentru a putea 
acþiona efectiv. Este în interesul tuturor pãrþilor sã-ºi coordoneze efortul ºi sã asigure o 
bunã gestiune a situaþiei. Este deosebit de important ca toate pãrþile sã partajeze 
aceleaºi informaþii . În anexa 7.2 se dau câteva exemple de formate de informaþii care 
s-au folosit cu succes de cãtre parteneriat în cazul retragerilor/rechemãrilor.

De asemenea, aceste tipuri de informaþii pot fi folosite ºi în cazul centrelor de 
distribuþie ºi magazinelor. Folosirea acestor formate de informaþii ne pot ajutã la 
strângerea ºi înregistrarea rapidã a datelor necesare ºi la distribuirea cãtre celelalte 
pãrþi limitând pagubele produse.

Pregãtirea în avans a unei machete care sã înregistreze 
informaþiile iniþiale este esenþialã pentru o retragere /rechemare eficienþã a produselor.

Macheta poate fi proiectatã ca un chestionar sau listã de control care include 
întrebãri precum:

Cine a fãcut plângerea ºi care sunt datele sale de contact?
Ce produs este implicat?
Care este plângerea?
Care sunt efectele potenþiale?
Când ºi unde a fost prima plângere?
Unde este o mostrã a produsului defect?
Care este numãrul de lot al produsului?
Cine trebuie sã fie informat din interiorul companiei?

Este importantã o identificare rapidã a lotului de producþie implicat în crizã. De 
fapt este în interesul tuturor ca numai produsele în discuþie sã fie înlãturate din lanþul 
de distribuþie.

___________
* Toate deciziile de retragere/rechemare a produselor care nu sunt legate de obligaþiile legale 
trebuie coordonate cu grijã încã de la început cu partenerii comerciali implicaþi.
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6.5.3 Procesele logistice interne

l

l

l

l

l

l

l

Când produsele sunt retrase sau rechemate de pe piaþã este esenþial sã 
separãm stocurile defecte, sã le numãrãm ºi sã aranjãm disponibilizarea lor sigurã sau 
distrugerea. 

"Articolul 8 al Directivei 2001/95/CE 
Pentru scopurile acestei Directive ºi, în particular a Art. 6, autoritãþile competen-

te ale Statelor Membre sunt îndrituite sã ia urmãtoarele mãsuri, când este adecvat:

Pentru orice produs periculos de pe piaþã:
Sã organizeze sau sã dispunã retragerea lui imediatã ºi sã alerteze 
consumatorii asupra riscurilor care le prezintã;
Sã organizeze sau sã dispunã ºi sã coordoneze împreunã cu producãtorii ºi 
distribuitorii rechemarea produsului de la consumatori împreunã cu 
distrugerea lui în condiþii corespunzãtoare."

În figura 17 se prezintã lanþul logistic invers bazat pe locaþia produselor (puncte 
de vânzare sau centre de distribuþie) ºi organizarea logisticã folositã pentru livrare (la 
centre de distribuþie sau livrare directã în magazine).

Organizarea folositã pentru a opri distribuþia pe mai departe ºi identificarea 
locaþiei ºi cantitãþile de stoc pentru returnare va depinde de gradul de automatizare a 
gestiunii lanþului de distribuþie.

Opþiunile practice pentru logistica inversã pot include:

Colectarea de cãtre furnizor;
Colectarea de cãtre un terþ ofertant de servicii logistice;
Colaborarea dintre furnizor ºi distribuitor pentru returnarea stocului de la 
magazin la centrul de distribuþie al magazinului pentru colectare;
Colectarea prin forþã de muncã angajatã.

Fig. 17. "Logistica inversã" a produselor 

Producãtor

Posibilã locaþie
de distrugere Livrare

Returnare
produse
încriminate
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Poate fi adecvat sã distrugem cutiile deschise la magazin ºi sã acceptãm 
pretenþii administrative pentru pierderi ºi sã colectãm numai cutiile nedeschise ca 
stocuri nevândute. Corecta mãsurare a cantitãþii produse ºi distribuite versus 
cantitatea în carantinã ºi returnatã de la clienþi ne va ajuta la o evaluare a riscului 
asupra volumelor achiziþionate ºi cele aflate la consumatori.

Natura defectelor de fabricaþie va determina care sunt acþiunile viitoare. Dacã 
produsele sunt nesigure ºi trebuie distruse, aceasta trebuie fãcutã în acord cu 
reglementãrile de mediu pentru gestiunea deºeurilor ºi reciclarea materialelor de 
ambalare.

Succesul rezolvãrii situaþiilor sensibile este legat de calitatea comunicãrii cu 
partenerii implicaþi ºi informaþiile partajate cãtre aceºtia. Sunt diverse nivele de 
comunicare ºi informaþii cerute:

Comunicaþiile interne cãtre toate departamentele, fabricile, depozitele, 
compartimentul IT;
Comunicaþiile externe cãtre toþi partenerii de afaceri (clienþi, operatori logistici, 
ambalatori);
Comunicarea cu autoritãþile;
Comunicarea cu media.

În funcþie de natura incidentului/crizei, nivelele de comunicare pentru iniþiere ºi 
informarea cerutã sunt diferite. Procedura corectã de urmat este conform planului 
intern al companiei care stabileºte poziþia de urmat, personalul implicat, persoana de 
comunicare, scenariile de avut în vedere, nivelul de informare ºi comunicare ºi graficul 
de acþiuni.

În urmãtoarea secþiune se dau unele îndrumãri pentru realizarea planului de 
comunicaþii.

Implicã tot personalul cu experienþã în problemã care poate oferi informaþii 
corecte. În acest pas este important sã rãmânem pragmatici ºi sã asigurãm 
confidenþialitatea.
Activarea sistemului intern ºi înregistrarea plângerilor de la clienþi ºi 
consumatori.

Parteneri comerciali;
Asociaþii profesionale;
Autoritãþi guvernamentale;
Persoane ºi instituþii de sprijin precum laboratoare, oameni de ºtiinþã, experþi 
tehnici, de comunicaþii ºi juridici, etc.

6.5.4 Comunicarea în eventualitatea incidentelor ºi crizelor

l

l

l

l

6.5.4.1 Informaþiile care trebuie strânse ºi paºii comunicãrii 
            în cazul incidentelor ºi crizelor

a. Colectarea informaþiilor necesare ºi asigurarea exactitãþii lor:

l

l

b. Stabilirea unei audienþe care trebuie informatã:

l

l

l

l
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c. Acþionarea sistemului de comunicare internã

l

l

d. Alocarea resurselor ºi disponibilizarea de materiale:

l

l

e. Structurarea informaþiilor ºi comunicãrii:

1.

l

l

l

l

l

l

2. 

l

l

l

l

l

l

Sistemul de comunicare internã este în mod normal bazat pe planul organizaþiei 
care aratã:

Departamentele interne care trebuie împlinite pentru rezolvarea efectivã a 
crizei;
Necesitatea ca în aceastã etapã sã rezolvãm situaþia cu o confidenþialitate 
strictã ºi sã direcþionãm orice informaþie relevantã, întrebare, etc. La echipa 
internã de gestiune a crizei.

Alocarea resurselor necesare cãtre gestionarii crizei ºi direcþionarea lor la 
echipa internã de crizã;
Pregãtirea tuturor materialelor necesare pentru sprijinul activitãþilor echipei 
interne de crizã (de ex. Evaluãrile rezultatelor, lista partenerilor externi 
implicaþi, etc.)

 Echipa internã de gestiune a crizelor trebuie sã aprobe comunicarea internã ºi 
externã care va fi folositã. Dacã este necesarã ºi o comunicare cu consumatorii, vor 
trebui incluse urmãtoarele întrebãri:

Ce este greºit?
Cum poate fi identificat un produs necorespunzãtor?
Produsul este sigur (aceasta este o problemã criticã pentru industria 
alimentarã. Consumatorul vrea sã ºtie ce cumpãrã ºi ce mãnâncã)?
Cine este responsabil?
Ce s-a fãcut pentru controlul situaþiei?
Ce se intenþioneazã pentru prevenirea repetãrii crizei?

Comunicarea trebuie sã fie simplã, adaptatã audienþei (interne, parteneri 
comerciali, autoritãþi, consumatori, media, etc.). oricum trebuie sã se transmitã acelaºi 
mesaj care trebuie sã fie consistent ºi bazat pe fapte exacte, bine stabilite ºi informaþii. 
Comunicarea necesitã o atentã pregãtire ºi se recomandã folosirea urmãtoarei liste de 
control ºi documente/exemple:

descrierea incidentului/crizei;
rãspunsuri anticipate la probleme;
exemple/machete pentru o declaraþie oficialã;
exemple/machete pentru comunicatul de presã;
exemple/machete de interviu cu media;
exemple/machete ale unei scrisori cãtre o audienþã specialã (de ex. autoritãþi).
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6.5.4.2 Reguli de bazã pentru o comunicare efectivã

Reguli de bazã:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Întrucât în bunã mãsurã succesul gestiunii crizei rezidã în calitatea comunicãrii, 
se recomandã urmãtoarele reguli pentru comunicare: 

Protecþia celui mai valoros capital al companiei - consumatorul, pentru a 
pãstra credibilitatea ºi reputaþia companiei;
Centralizarea informaþiei ºi a procesului de decizie (echipa internã de gestiune 
a crizelor);
Nominalizarea unui purtãtor de cuvânt care va fi canalul oficial de informare; 
trebuie limitat numãrul persoanelor implicate în comunicare;
Obþinerea în cel mai scurt timp posibil a tuturor informaþiilor, documentelor, 
datelor ºi faptelor ºi acþionarea rapidã;
Stabilirea cum, ce, când ºi cui trebuie sã comunicãm;
Definirea unui singur mesaj, adaptat fiecãrui audient, bazat pe informaþii 
confirmate, uniforme, exacte;
Asigurarea comunicãrii cãtre toatã audienþa în mod exact ºi în special cãtre 
mass-media;
Conºtientizarea faptului cã salariaþii reprezintã o audienþã esenþialã;
Stabilirea rapidã a unui sistem de obþinere a informaþiilor. Se pot utiliza numere 
de tip „0800" sau canalele consumator, dacã existã;
Controalele evoluþiei crizei în faza ei localã pentru a nu deveni regionalã;
Informarea ºi instruirea angajaþilor care sunt în contact cu consumatorii ºi 
clienþii;
Obþinerea la nevoie a unui sprijin exterior;
Comunicarea cu media într-un mod deschis, profesional ºi exact;
Conºtientizarea posibilitãþilor oferite de Internet, ca instrument de comunicare.
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7. Anexe

7.1 Planul de migrare pentru implementare

7.1.1 Definirea obiectivelor

Publicaþii GS1 tipãrite:

l

l

l

l

l

l

l

Aceastã lucrare prezintã recomandãrile reieºite din utilizarea celor mai bune 
practici privind folosirea efectivã a soluþiilor de trasabilitate ºi a procedurilor care 
utilizeazã standardele GS1.

Obiectivul acestui capitol este de a prezenta câteva sugestii de bazã asupra 
migrãrii de la sistemul de organizare curent pentru a aplica bunele practici cu condiþia 
fezabilitãþii lor economice. Aceasta va necesita un anumit efort ºi alocarea de resurse, 
fiind recomandabilã o abordare solidã de gestiune proiect.

Echipa de proiect trebuie sã-ºi fixeze obiective clare. Aceasta înseamnã 
cercetare, colectare de date ºi o bunã înþelegere a recomandãrilor existente ºi a 
specificaþiilor standardelor GS1. La sfârºitul acestui capitol se va prezenta o listã de 
documente ºi surse necesare începerii proiectului. 

Obiectivele „migrãrii" sunt legate de scopul planificat al proiectului. Planul de 
migrare poate fi aplicat unui singur departament, unei singure locaþii (de ex. depozit, 
fabricã, etc.) sau liniei de producþie. Oricum este cel mai bine sã folosim o abordare 
„de la un capãt la celãlalt" integrând toþi partenerii comerciali, produse ºi informaþii 
relevante de trasabilitate, primite, manipulate ºi distribuite sau înaintate. Aceasta 
include ºi terþii furnizori de servicii ºi alþi parteneri din lanþul de distribuþie.

Obiectivele „migrãrii" determinã ºi profunzimea analizei. O analizã a riscurilor 
este o condiþie preliminarã pentru evaluarea impactului posibil al incidentelor ºi 
crizelor. Rezultatele acestei analize de risc va determina capacitatea ºi viteza 
companiei în implementarea soluþiilor de trasabilitate (într-un anumit timp), balansând 
costurile operaþionale zilnice versus probabilitatea incidentelor sau crizelor ºi a 
posibilului impact asupra companiei ºi lanþului de distribuþie. Având o imagine a 
soluþiilor de trasabilitate existente ºi a procedurilor ºi având obiective definite (scop ºi 
profunzime) pentru proiectul de „migrare", urmãtorul pas va aduce compania mai 
aproape de acoperirea golurilor descoperite.

Oferim mai jos o listã a literaturii existente, necesarã pentru început:

EANCOM® 2002, EAN International
Eticheta logisticã EAN•UCC ºi SSCC, EAN International
Ghid de trasabilitate a fructelor ºi legumelor proaspete, 2001, EAN 
International
Specificaþii generale EAN.UCC, 2006, V7.0, GS1
EPC - Codul Electronic de Produs, 2004, CS EAN
Introducere în SSCC, 1998, EAN International
Soluþii de gestiune a lanþului de distribuþie; Identificatori de Aplicaþie ºi 
simbologia UCC/EAN-128, EAN International
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l

l

l

l

Publicaþii on-line, pe Internet:

l

l

l

7.1.2 Evaluarea ºi documentarea procesului existent

7.1.3 Evaluarea situaþiei prezente

Identificarea unitãþilor de transport ºi urmãrirea lor, 2000, ECR Europa
Trace - I, Implementarea trasabilitãþii, 2003, EAN International
Trasabilitatea cãrnii de bovine, Aplicarea standardelor EAN•UCC în 
implementarea Regulamentului (EC) 1760/2000, EAN International
Trasabilitatea. Reglementãri UE, 2003, CS EAN .

www.gs1.org
www.gs1ro.org
www.ecrnet.org

Pentru detalii suplimentare se poate contacta GS1 Romania sau CS EAN.

La începutul lucrãrilor, fluxul informaþional existent trebuie documentat cu atenþie. 
Acesta se realizeazã prin colectarea documentelor existente ºi verificarea lucrãrilor 
prezente.

În timpul evaluãrii trebuie sã ne concentrãm pe considerentele identificãrii unice a 
locaþiilor ºi articolelor, culegerea datelor ºi a legãturilor de gestiune. Trebuie analizatã 
cu atenþie manipularea mono-loturilor uniforme, multi-loturilor ºi a unitãþilor mixte 
pentru a identifica diversele combinaþii de informaþii de trasabilitate legate de ele.

În plus, în acest proces de actualizare asupra procedurilor ºi soluþiilor este 
important sã verificãm cã nu ne suprapunem cu alte proiecte aflate în derulare.

Folosirea instrumentelor de evaluare a fost descrisã anterior în aceastã lucrare. 
Fiecare procedurã ºi soluþie trebuie evaluatã în legãturã cu identificarea unicã, 
culegerea ºi comunicarea datelor ºi legãturile cu gestiunea. 

În vederea culegerii datelor despre articole într-un mod lipsit de ambiguitate de-a 
lungul lanþului de distribuþie, produsele trebuie etichetate/codificate GS1. Soluþiile 
tehnologice precum infrastructura, aplicaþiile software ºi dispozitivele de culegere date 
sã corespundã tehnologiilor folosite în reprezentarea codurilor. Infrastructura IT trebuie 
sã poatã sã lege informaþii ca: lot, GLN, SSCC ºi GTIN într-un mod care asigurã 
trasabilitatea. Dacã în cursul evaluãrii se întâlnesc unele goluri, acestea trebuie 
documentate, iar impactul evaluat.

În general, trebuie evaluate alternativele dintre „nu se schimbã" ºi „migrare". 
Tabelele de punctaj pot fi folosite atunci când prezentãm starea actualã a procedurilor 
ºi soluþiilor ºi progresele din timpul migrãrii. În timpul evaluãrilor trebuie sã ne amintim 
cã implementarea soluþiilor de trasabilitate pot sprijini îmbunãtãþirea proceselor când 
folosim recomandãrile ECR ºi culegerea automatã a datelor (ADC) bazatã pe 
standardele GS1. se poate îmbunãtãþi astfel viteza disponibilitãþii datelor precum ºi 
siguranþa proceselor eliminând erorile. În plus, EDI amelioreazã schimburile de date 
cu partenerii lanþului de distribuþie în ceea ce priveºte trasabilitatea datelor.
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7.1.4 Elaborarea unui plan de implementare

www.gs1ro.org

7.1.5 Implementarea

„Migrarea" trebuie clasificatã ca fãcând parte din afacerile zilnice ºi nu ca o 
investiþie singularã în logisticã sau calitate.

Aceastã secþiune explicã paºii pentru pregãtirea implementãrii soluþiilor oferite de 
cele mai bune practici ECR în privinþa trasabilitãþii.

Se recomandã ca planul de gestiune a proiectului sã defineascã diversele faze, 
repere, responsabilitãþi, acþiuni ºi rezultate estimate. Cadrul migrãrii trebuie sã se 
bazeze pe un dialog colaborativ între partenerii lanþului de distribuþie ºi implementarea 
unor soluþii standard. În timpul dialogului, obiectivul este sã se defineascã informaþiile 
ce trebuie utilizate, de exemplu în eticheta de paletã GS1-128 ºi în mesajele EDI.

Standardele GS1 ºi implementarea lor necesitã prefix de companie GS1 care se 
obþine prin apartenenþa ca membru al organizaþiei locale GS1 (vezi site:

). Prefixul de companie GS1 este parte a structurii da date GS1 ºi dã 
acces la toate aplicaþiile ce folosesc standardele de identificare ale sistemului GS1 (de 
ex. SSCC, GLN, GTIN, ...). astfel, primul nivel important al trasabilitãþii - identificarea 
unicã a partenerilor comerciali, se realizeazã prin etichetare, pentru unitãþile logistice 
fiind recomandabilã soluþia etichetei logistice GS1-128. 

Etichetarea necesitã o planificare a locurilor unde trebuie sã se instaleze 
imprimante ºi aplicatori de etichete ºi ce procese trebuie adoptate. Echipamentele 
trebuie legate de infrastructura IT pentru a putea trimite ºi primi datele necesare de 
trasabilitate în timpul tipãririi ºi scanãrii.

În timp informaþiile asupra standardelor GS1 pot fi obþinute direct de la 
organizaþiile naþionale respective, alegerea soluþiilor adecvate software ºi hardware 
trebuie fãcutã cu sprijinul societãþilor de servicii informatice; GS1 Romania asigurã 
consultanþã în contul cotizaþiei, prin specialiºtii centrului sãu de soluþii CS EAN

Odatã fixate obiectivele, planul de proiect ºi echipa de migrare se poate începe 
implementarea.

Primul pas trebuie sã fie informarea partenerilor din lanþul de distribuþie despre 
proiect, astfel ca ei sã poatã include rezultatele planului propriu în proiectele lor de 
trasabilitate. Este important de menþionat cã migrarea va modifica probabil modul de 
etichetare a produselor ºi partajarea informaþiilor între parteneri, interfeþele acestora, 
implicând întregul lanþ de distribuþie.

Poate fi mai avantajos sã selectãm la început un singur partener pentru un 
proiect pilot, cu scopul de a testa pe viu procedurile ºi soluþiile tehnologice. Acest lucru 
ne va ajuta sã îmbunãtãþim planul iniþial, migrarea fiind un proces continuu de 
perfecþionare. 

Învãþãmintele dobândite din activitãþile echipei de proiect nu trebuie pierdute 
odatã cu implementarea primei faze de modificãri. Personalul implicat va trebui sã 
participe ºi la alte lucrãri ºi evaluãri de proiect în viitor pentru a partaja experienþa ºi 
cele mai bune practici. Trasabilitatea, gestiunea crizelor ºi lanþul de distribuþie însuºi 
sunt obiectul unor dezvoltãri urmãrite permanent. 
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7.2 Gestiunea crizelor - Exemplu de format pentru înscrierea informaþiilor

7.3 Site-ul de trasabilitate a cãrnii de bovine 
      (administrat de Centrul de Soluþii al GS1 Romania)

În scopul unei trasãri rapide ºi precise, s-a stabilit, prin reglementãri ale 
Consiliului Europei, ca în fiecare stat membru sã se creeze o bazã de date informa-
tizatã naþionalã, în care se va înregistra identitatea animalelor din orice exploataþie 
situatã pe teritoriul acestora precum ºi miºcãrile de animale, sã se creeze condiþiile 
tehnice care sã garanteze o comunicare optimã a producãtorului cu baza de date. 

GS1 Romania s-a implicat în aceastã problemã oferind membrilor sãi, 
procesatori ºi comercianþi din domeniul alimentar, un instrument de lucru global. 
Gestionarul de informaþie asociazã un flux informaþional pornind de la un flux fizic. 

Baza de date GS1 are cheia de cãutare numãrul de lot de sacrificare ºi numãrul 
auricular drept cheie secundarã. În abatoare cât ºi în atelierele de procesare evidenþa 
se þine pe loturi ºi date de sacrificare, aºa cum este activitatea lor curenta. În acest caz 
numãrul auricular este parte din lotul de sacrificare, care la o solicitare de retragere de 
produse sau verificare poate furniza informaþie privitor la ce animale au fãcut parte din 
lotul respectiv sau din ce fermã provin. În cazul unor îmbolnãviri se solicitã verificarea 
parcursului strãbãtut de carne pentru a se depista unde este cauza.

De la abator pânã la consumatorul final carnea este însoþitã de etichete GS1, 
create intr-un sistem care asigurã trasabilitatea (vezi cap. 5.2.3). Aceastã etichetã 
conþine explicaþii în clar ºi cod de bare specific furnizorilor de carne. Codurile de bare 
care apar pe etichete sunt în simbologie GS1-128 (fig. 18a) sau EAN-13 (fig. 18b).
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Fig. 18. (a) Etichetã însoþitoare de pachet furnizor, (b) Etichetã de magazin 

Accesul în site este parolat ºi fiecare actor are acces la acþiunile specifice rolului 
deþinut: sã încarce, sã extragã informaþii. Informaþiile se încãrcã direct în pagina web. 

Fluxul de informaþii se completeazã în baza de date pornind de la abator, 
laboratoarele sanitare ºi în final procesatorii de carne. Site-ul are module specifice 
pentru fiecare actor în parte: vizitator, abator, laborator, procesator ºi investigator.

Abatorul este veriga de bazã a site-ului, deoarece încarcã informaþiile primare 
privind animalele care au fost sacrificate, iar dupã obþinerea rezultatelor de laborator, 
încarcã informaþiile privind produsele obþinute ca urmare a tranºãrii, dacã abatorul are 
secþie de tranºare. Informaþiile de bazã sunt culese din paºapoarte ºi cuprind: numãrul 
auricular, data naºterii, sexul, rasa, numãrul de identificare a exploataþiei 
(proprietarului), numãrul de aprobare al abatorului, numãrul secþiei de tãiere. La 
aceste informaþii se mai pot adãuga, în cazul în care animalul a fost importat, codurile 
de þãri: unde a fost nãscut, în care a fost îngrãºat, în care a fost sacrificat sau în care a 
fost secþionat (fig. 19).

Toate aceste informaþii sunt necesare la regãsirea animalului în cazul unei 
investigaþii, trasabilitatea amonte.

Fig. 19. Încãrcarea informaþiei în baza de date
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Referim aici modulul rezervat investigatorilor (clienþilor sau inspectorilor pentru 
protecþia consumatorilor) care vor sã verifice legãtura dintre pachetul de carne 
cumpãrat din magazin ºi lanþul procesatorilor. Acest modul este cel care ne exemplificã 
trasabilitatea în amonte (fig. 20).

Se completeazã informaþiile privind codul GTIN de pe eticheta pachetului de 
carne, lotul de prelucrare ºi data, aceste informaþii sunt obligatorii în regãsirea 
traseului parcurs de carne. 

Fig. 20. Regãsire traseu carne

În urma acestor informaþii se obþine o listã cu produsele care fac parte din lotul de 
prelucrare. O nouã apãsare a codului GTIN de produs ne conduce la o nouã lista de 
produse sau ultimul nivel în care apare lotul de sacrificare, exploataþia ºi numerele 
auriculare care au compus lotul sacrificat.

Trasabilitatea în amonte este realizatã prin cheia de cãutare lot de procesare ºi 
spre finalul lanþului aceasta se schimba cu lotul de sacrificare.

Identificarea unitãþilor de transport, ECR Europa
Eticheta logisticã ºi avizul de expediþie, ECR Franþa
Iniþiativa privind siguranþa alimentelor, CIES
Ghidul de gestiune a alertelor alimentare, ANIA-FCD
Ghidul de gestiune colaborativã a crizelor, ECR Spania
Ghidul de integrare eficientã a trasabilitãþii produselor, ECR Spania
Securitate consumator: calitate, trasabilitate, gestiune crize - cãtre o nouã 
abordare fabricant-distribuitor, ECR Franþa
Trasabilitatea în lanþul de aprovizionare, GENCOD EAN-Franþa
Directiva 2001/95/EC a Parlamentului ºi Consiliului European din 3 decembrie 
2001 privind siguranþa generalã a produselor
Reglementarea (EC) nr. 178/2002 a Parlamentului ºi Consiliului European din 
28 ianuarie 2002 care specificã principiile generale ºi cerinþele legii alimentelor 
ºi stabileºte Autoritatea Europeanã de Siguranþã a Alimentelor, menþionând 
procedurile în domeniul siguranþei alimentare.
Trasabilitate: Label 128, CS EAN 2003
Trasabilitate: Reglementãri UE, CS EAN 2003

8. Documente de referinþã
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