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GS1 Romania este autoritatea 
competentã din România în 
domeniul standardelor privind 
lanþurile de aprovizionare.

Standardele ºi serviciile noastre 
referitoare la codurile de bare, 
mesagerie electronicã de afaceri, 
sincronizarea datelor ºi identificarea 
prin radio-frecvenþã se bazeazã pe 
sistemul global GS1.

Standardele GS1 asigurã 
oportunitãþi în domenii cum sunt: 
trasabilitatea, managementul 
inventarului, punctele de vânzare ºi 
planificarea colaborativã. Peste 
1.000.000 de companii din întreaga 
lume folosesc aceste standarde 
pentru a fi mai eficiente în 
activitatea lor.

GS1 Romania face parte din reþeaua 
globalã GS1 ºi este o asociaþie non-
profit, cu peste 4.000 de membri în 
România. 

GS1 Romania îºi propune sã  aducã 
standardele lanþurilor de 
aprovizionare ºi adoptarea 
tehnologiilor asociate acestora la un 
nivel accesibil ºi posibil tuturor 
companiilor din Romania, de la cele 
mici ºi mijlocii pânã la cele mari.



Prefaþã

Simbolizarea prin coduri de bare a 
transformat managementul 
lanþurilor valorice din ultimii 20 de 
ani, iar capacitatea de a capta datele 
în mod automat la fiecare punct din 
lanþul valoric permite un 
management mai rapid ºi mai 
eficient. Astãzi ne apropiem de 
punctul în care toate companiile 
implicate într-un lanþ valoric vor 
lucra împreunã ca o singurã 
întreprindere, scanarea codurilor de 
bare ale produselor asigurând un 
flux de informaþii care-i va informa 
pe toþi de acþiunile tuturor celorlalþi.

Acurateþea citirii codurilor de bare 
rãmâne cel mai important aspect, 
întrucât atunci când un cod de bare 
nu poate fi citit se adaugã costuri 
suplimentare procesului comercial. 
În cel mai fericit caz, cifrele sunt 
introduse manual, dar în cel mai rãu 
caz clienþii pot refuza întregul 
transport de marfã, având drept 
rezultat pierderi ca volum de vânzãri 
ºi posibile penalizãri contractuale.

Aceastã broºurã explicã cum se 
poate obþine citirea corectã a 
codurilor de bare de prima datã ºi de 
fiecare datã.

Codurile de bare folosite în comerþul 
liber trebuie sã îndeplineascã 
cerinþele sistemului GS1 care sunt 
administrate la nivel global de cãtre 
GS1. În România, aceste standarde 
GS1 sunt promovate ºi asigurate de 
cãtre GS1 Romania.

Tipãrirea unui cod de bare la o 
calitate care respectã standardele 
GS1 poate costa mai mult decât 
tipãrirea unui cod care nu poate fi 
scanat, dar beneficiile depãºesc 
costurile. Aceastã broºurã stabileºte 
recomandãri de bune practici care 
necesitã o investiþie în echipament 
corespunzãtor ºi personal calificat.

GS1 Romania este rãspunzãtoare 
sã-ºi sprijine membrii cu toate 
informaþiile necesare referitoare la 
folosirea sistemului GS1. Dacã aveþi 
orice nelãmurire în privinþa oricãrei 
informaþii din aceastã broºurã, vã 
rugãm sã contactaþi personalul GS1 
Romania pentru clarificãri. Mai multe 
informaþii detaliate despre aspectele 
tehnice ale sistemului pot fi obþinute 
direct de la GS1 Romania.

Ciprian IOSEP,
Preºedinte GS1 Romania
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Toate codurile de bare reprezintã 
date într-o formã citibilã de cãtre 
computer. Diferitele lãþimi ale 
barelor ºi spaþiilor unui cod de bare 
reprezintã diferite numere sau litere 
care pot fi decodificate de cãtre un 
cititor de coduri de bare. Datele sunt 
apoi trimise unui computer unde 
sunt înregistrate ºi folosite.

Codurile de bare folosite la punctele 
de vânzare cu amãnuntul reprezintã 
un numãr global de articol comercial 
(GTIN - Global Trade Item Number) 
care se comportã ca o cheie de acces 
la o anumitã informaþie din baza de 
date. Este important ca fiecare GTIN 
sã identifice corect produsul, iar 
codul de bare care simbolizeazã 
acest numãr sã poatã fi observat cu 
uºurinþã ºi scanat cu succes.

1. Ce fac codurile de bare

Codurile de bare folosite pe 
ambalajele de transport (articole 
comerciale care nu trec pe la 
punctele de vânzare cu amãnuntul) 
reprezintã chiar ele un GTIN. 
Când este necesar sã se codifice 
informaþii suplimentare, cum ar fi: 
data expirãrii, informaþii despre lot 
sau numãrul serial al lotului, într-o 
formã citibilã de cãtre computer, 
acestea pot fi ºi ele incluse în codul 
de bare.

Pentru a identifica unitãþile 
transportate pe lanþurile de 
aprovizionare, spre exemplu palete 
cu marfã, se folosesc etichete 
logistice.

Toate codurile de bare din sistemul 
GS1 folosesc standardele GS1 de 
date de afaceri. Aceste standarde 
sunt convenite la nivel internaþional 
de cãtre GS1 ºi se aflã la baza 
comunicaþiilor eficiente ºi clare 
dintre companiile din lanþul valoric ºi 
clienþii lor finali, care pot fi 
consumatorii de la punctele de 
vânzare cu amãnuntul.

În aceastã broºurã se explicã modul 
de tipãrire ºi poziþionare al codurilor 
de bare, dar ea nu înlocuieºte 
Specificaþiile Generale GS1. 

Pentru mai multe informaþii,  
contactaþi Departamentul Codificare 
al GS1 Romania la telefon 
021 317 80 31 sau 021 317 80 32.
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2. Alocarea numerelor

Este de o importanþã vitalã ca fiecare 
companie care-ºi identificã prin 
coduri de bare produsele sã aibã un 
prefix de companie unic alocat de 
GS1 Romania sau de cãtre altã 
autoritate GS1. Acest prefix poate 
varia ca lungime ºi este folosit ca 
bazã pentru crearea numerelor 
globale unice de articole comerciale 
(GTIN-uri) (a se vedea Anexa 2).

Companiile trebuie sã se asigure cã 
fiecãrui tip de produs i se alocã un 
numãr diferit. De asemenea, dacã din 
motive comerciale trebuie 
identificate ºi nivelele particulare de 
ambalare ale aceluiaºi produs, atunci 
fiecare nivel de ambalare va necesita 
alocarea un numãr diferit.

Numãrul alocat unei unitãþi de 
consum (articol care poate fi vândut 
la un punct de vânzare cu 
amãnuntul) trebuie schimbat atunci 
când:

• se modificã greutatea;
• se oferã gratis un plus de produs, 

spre exemplu 10% gratis;
• numele produsului de schimbã, 

spre exemplu din Elita în DonCafé;
• produsului i se ataºeazã un cadou 

gratuit;
• pe ambalaj se tipãreºte un alt preþ.

Numerele alocate unitãþilor de 
consum trebuie sã rãmânã 
neschimbate atunci când:

• cadoul gratuit este inclus în 
interiorul articolului comercial;

• este o ofertã promoþionalã;
• greutatea nedeclaratã se modificã 

cu o valoare care nu-i afecteazã 
manipularea pe lanþul de 
aprovizionare;

• se face o micã modificare a 
ambalajului, spre exemplu se 
foloseºte un material de ambalare 
similar.

Sunt necesare numere diferite pe 
ambalajele de transport (unitãþi 
comerciale sau articole comerciale 
care nu trec pe la punctele de 
vânzare cu amãnuntul) atunci când:

• conþin cantitãþi diferite ale aceleiaºi 
unitãþi de consum;

• produsele din interiorul 
ambalajului de transport au un nou 
numãr de articol comercial;

• promoþiile sunt comandate ºi 
facturate distinct;

• natura materialului de ambalare se 
schimbã, de exemplu atunci când 
un recipient de sticlã înlocuieºte 
unul de plastic.

Modificarea materialului din care 
este confecþionat ambalajul poate 
influenþa greutatea brutã a 
articolului chiar dacã celelalte 
aspecte  rãmân neschimbate. 
Aceastã modificare a greutãþii poate 
influenþa procesele logistice 
implicate în manipularea produsului, 
astfel încât este necesar un numãr 
diferit.

Dacã produsul este vândut numai la 
nivel de unitate comercialã se poate 
folosi fie un cod de bare EAN-13 
mãrit 150%, fie ITF-14, fie GS1-128.
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Ce se întâmplã când o 
unitate de consum este de 
asemenea ºi unitate de 
expediþie?

Comunicarea numerelor

Când un produs se comercializeazã 
între companii ºi de asemenea se 
vinde la punctele de vânzare cu 
amãnuntul, produsul este atât 
unitate de expediþie, cât ºi unitate de 
consum. Spre exemplu, un sac de 
cartofi, un prãjitor de pâine sau un 
pachet de 12 cutii de bere. În aceste 
cazuri, nu este necesarã alocarea 
unui nou numãr pentru cel de-al 
doilea scop, întrucât identitatea 
produsului este aceeaºi.

Slaba comunicare a numerelor 
articolelor între partenerii comerciali 
împiedicã manipularea eficientã a 
informaþiilor comerciale. 

Respectarea urmãtoarelor bune 
practici va aduce îmbunãtãþiri 
imediate, fãrã nici un cost 
suplimentar.

• pentru produsele care poartã 
marca fabricii, producãtorul sau 
distribuitorul va informa 
angrosistul sau detailiºtii în privinþa 
numerelor GTIN folosite;

• pentru produsele care poartã 
marca clientului, detailistul sau 
angrosistul va informa 
producãtorul care numere trebuie 
folosite pentru a identifica 
produsele noi.

Când se introduce un produs nou, 
toate GTIN-urile care þin de acesta 
trebuie comunicate tuturor 
partenerilor comerciali înainte ca 

Ce se întâmplã când o 
unitate de consum este de 
asemenea ºi unitate de 
expediþie?

Comunicarea numerelor

produsele sã fie distribuite pentru 
prima oarã.

Numãrul Global de Articol Comercial 
(GTIN) alocat al unui produs ce nu se 
mai fabricã poate fi refolosit pentru 
alt produs numai dacã au trecut cel 
puþin patru ani de la ultima sa 
utilizare. Chiar dacã produsul iniþial a 
avut o viaþã foarte scurtã la raft, 
numãrul nu se utilizeazã înainte de 
trecerea acestei perioade de timp, 
deoarece se poate crea confuzie în 
rândul partenerilor comerciali.

Singura excepþie se aplicã în situaþia 
articolelor de vestimentaþie, caz în 
care numerele pot fi reutilizate dupã 
30 de luni. Aceasta deoarece 
majoritatea numerelor sunt folosite 
la identificarea articolelor de 
vestimentaþie care se vând doar 
timp de un anotimp.

Refolosirea numerelor de 
articol
Refolosirea numerelor de 
articol

Întotdeauna este bine sã 
verificaþi dacã reutilizarea 
numerelor va produce probleme 
principalilor dumneavoastrã 
clienþi. În domeniul muzical, spre 
exemplu, reutilizarea numerelor 
poate produce probleme, 
deoarece o înregistrare reeditatã 
poate necesita acelaºi numãr pe 
care l-a avut acum 10, 20 sau 30 
de ani.

Întotdeauna este bine sã 
verificaþi dacã reutilizarea 
numerelor va produce probleme 
principalilor dumneavoastrã 
clienþi. În domeniul muzical, spre 
exemplu, reutilizarea numerelor 
poate produce probleme, 
deoarece o înregistrare reeditatã 
poate necesita acelaºi numãr pe 
care l-a avut acum 10, 20 sau 30 
de ani.
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3. Codul de bare ideal

Codul de bare ideal este cel care 
conduce la interpretarea corectã a 
datelor, respectã plaja de dimensiuni 
din Specificaþiile GS1 ºi este scanabil 
atunci când este tipãrit în plaja de 
dimensiuni permisã. Specificaþiile 
Generale GS1 asigurã baza pentru 
determinarea dimensiunii corecte a 
codului de bare ºi de asemenea 
recomandã folosirea echipamentului 
de verificare cu care se poate stabili 
cât de bine a fost tipãrit codul de 
bare, putându-se afla cât de uºor va 
fi scanat codul de bare la punctele 
de vânzare cu amãnuntul.

Codul de bare trebuie ales corect 
înainte de a fi inclus pe ambalajul 
produsului. 

Codul de bare ideal este cel care 
reprezintã datele corect ºi care 
este scanabil atunci când este 
tipãrit în plaja de dimensiuni 
permisã. 

Codul de bare ideal este cel care 
reprezintã datele corect ºi care 
este scanabil atunci când este 
tipãrit în plaja de dimensiuni 
permisã. 

Pentru unitãþile de consum
Trebuie folosit unul dintre 
simbolurile EAN-13 sau EAN-8 
(pentru produse foarte mici) 
deoarece scanerele de la punctele de 
vânzare cu amãnuntul sunt 
proiectate sã citeascã astfel de 
coduri.  

• Codurile de bare trebuie sã fie 
poziþionate în acelaºi loc pe toate 
produsele cu formã similarã.

• Codul de bare nu trebuie sã fie mai 
aproape de 8 mm de orice muchie 
a ambalajului.

• Codul de bare trebuie sã fie 
poziþionat pe o suprafaþã planã sau 
cu o curburã largã.

• Codul de bare al unitãþilor de 
consum din interiorul ambalajului 
de transport nu trebuie sã fie vizibil 
prin ambalajul colectiv.

• În cazul produselor cilindrice de 
mici dimensiuni, barele codului 
trebuie poziþionate de-a lungul 
curburii (orientate stil scarã).

Pentru unitãþile de consum

5 941234 567899 >

 EAN-13

< 5941 2342 >

EAN-8

Codurile de bare  sunt reprezentate
la un factor de mãrime de 100%.
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Pentru unitãþile de expediþie
Scanerele de la depozite ºi puncte 
de vânzare en-gros sunt proiectate 
sã citeascã coduri de bare EAN-13, 
ITF-14 ºi GS1-128, deci trebuie folosit 
unul dintre aceste simboluri. 
Simbolurile folosite pe produsele 
foarte mici - codurile de bare EAN-8 - 
nu vor fi folosite pe unitãþile de 
expediþie.

Unitãþile de expediþie se 
manipuleazã automat de sistemele 
din depozite, deci codurile de bare 
trebuie tipãrite întotdeauna cu 
barele orientate vertical atunci când 
unitatea de expediþie este în poziþie 
normalã de depozitare. 

Pentru unitãþile de expediþie Se recomandã tipãrirea a douã 
coduri atunci când se foloseºte 
metoda pre-tipãririi lor pe ambalajul 
exterior, cu toate cã este necesar 
doar un cod de bare pe produs. 
Recomandãm aceasta deoarece 
costul pre-tipãririi unui cod 
suplimentar este minim, iar în cazul 
în care unul dintre codurile de bare 
se deterioreazã ºi nu mai poate fi 
citit, al doilea va fi scanabil. 

Când se tipãresc douã coduri de 
bare, ideal este ca unul sã fie plasat 
pe latura micã, iar celãlalt pe latura 
mare adiacentã din dreapta.

Datele din acest cod de bare sunt: 
GTIN-ul este 25012345678904, iar 
data expirãrii este 25 decembrie 2009.

Cod de bare ITF-14 cu dimensiunea x de 0,635 mm

Cod de bare GS1-128 cu dimensiunea x de 0,50 mm

(01)25012345678904(17)091225< >
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5 941234 567899 >

Dacã se folosesc etichete 
autocolante cu coduri de bare, atunci 
o singurã etichetã este suficientã, 
deoarece aceste coduri de bare sunt 
în general de o calitate mai bunã ºi 
vor fi scanate mai uºor.  La modul 
ideal, eticheta autocolantã trebuie 
plasatã pe latura mai lungã a 
ambalajului.

• Codurile de bare ale unitãþilor de 
consum din interiorul unitãþii de 
expediþie nu trebuie sã fie vizibile 
(scanabile) prin ambalajul exterior 
de transport.

• Codurile de bare trebuie sã fie 
orientate cu barele în poziþie 
verticalã.

• Înãlþimea barelor unui cod trebuie 
sã fie de minim 32 mm.

• Amplasarea codurilor de bare, 
inclusiv marginile laterale albe, nu 
trebuie sã se afle mai aproape de 
19 mm de muchia verticalã a 
ambalajului.

• Codurile de bare nu trebuie sã fie 
obturate de nici o altã ambalare 
exterioarã finalã.

Pentru unitãþile logistice
Scanerele folosite pentru a citi 
etichetele de pe unitãþile logistice 
sunt proiectate sã citeascã coduri de 
bare GS1-128.

Toate codurile de bare de pe palete 
trebuie sã fie de tip GS1-128 ºi sã 
respecte urmãtoarele cerinþe:

• Pe fiecare unitate logisticã trebuie 
sã existe douã etichete identice.

• O etichetã logisticã trebuie 
poziþionatã pe latura mai scurtã, iar 
cealaltã etichetã trebuie 
poziþionatã pe latura mai lungã 
adiacentã.

• Codurile de bare, inclusiv marginile 
laterale albe, nu trebuie sã se afle 
mai aproape de 50 mm de o 
muchie verticalã.

• Înãlþimea barelor codurilor trebuie 
sã fie de minim 32 mm.

• Codurile de bare trebuie 
poziþionate cu barele orientate 
vertical.

Pentru unitãþile logistice

Tipãrirea codurilor de bare
Codurile de bare pot fi realizate cu: 

• master film tipografic (pozitiv sau 
negativ, în funcþie de procesul de 
producþie), 

• fiºier în format EPS (encapsulated 
PostScript),

• cu ajutorul unui software 
specializat ºi al unei imprimante.

Indiferent ce metodã de tipãrire se 
foloseºte, este important sã se 
aleagã corect dimensiunea codului 
de bare, ºi suportul pe care se 
tipãreºte.

Mai multe detalii în Anexa 3.

Folosirea echipamentului de 
verificare este recomandatã mai ales 
atunci când design-ul etichetelor 
este creat pe calculator. 

Tipãrirea codurilor de bare

Mai multe detalii în Anexa 3.
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Se recomandã sã se verifice 
simbolurile codurilor de bare de pe 
produsele finite pentru a avea 
certitudinea scanãrii lor. Pentru 
aceasta, se foloseºte un echipament 
de verificare care îndeplineºte 
cerinþele stardardului ISO/IEC 15426-
1 ºi care asigurã o verificare a tuturor 
criteriilor importante.

Mai multe informaþii despre 
verificare în Secþiunea 9.

Verificarea codurilor se recomandã 
deoarece angrosiºtii ºi detailiºtii 
folosesc sisteme automate de 
scanare la recepþia mãrfurilor ºi la 
punctele de vânzare, iar codurile de 
bare de slabã calitate, nescanabile 
creeazã costuri adiþionale ºi întârzieri 
în derularea activitãþii lor.

Mai multe informaþii despre 
verificare în Secþiunea 9.

Culorile codurilor de bare
Codurile de bare trebuie tipãrite 
astfel încât barele sã fie mai închise 
la culoare decât fundalul pe care 
sunt tipãrite. Nu este posibilã citirea 
unui cod de bare ale cãrui culori sunt 
inversate, adicã tipãrit cu bare mai 
deschise la culoare pe un fundal mai 
închis. Scanerele detecteazã 
diferenþa de contrast dintre bare ºi 
spaþii folosind luminã infraroºie ºi de 
aceea este importantã folosirea unor 
culori care maximizeazã contrastul.

Dacã se foloseºte un ambalaj semi-
transparent, nu vã bazaþi pe culoarea 
conþinutului ambalat ca sã vã 
asigure culoarea de fundal: tipãriþi 
un fundal alb, galben, portocaliu sau 
roºu pentru a asigura un contrast 
bun faþã de barele simbolului. Barele 
negre pe un fundal alb sunt o 
combinaþie bunã, dar se pot folosi ºi 
alte culori astfel barele sã fie 

Culorile codurilor de bare

albastru închis, maro, negre sau verzi 
ºi sã fie tipãrite pe un fundal alb, 
galben, portocaliu sau roºu. 
Ilustraþiile de pe pagina alãturatã 
exemplificã combinaþii scanabile ºi 
nescanabile de culori.

Echipamentele de verificare ce 
respectã cerinþele standardului 
internaþional ISO/IEC 15426-1 pot 
mãsura contrastul unui cod de bare 
tipãrit ºi pot fi folosite pentru a 
verifica dacã o anumitã combinaþie 
de coluri este scanabilã.

Orice culori s-ar folosi pentru 
tipãrirea codurilor de bare, acestea 
trebuie sã fie culori directe, nu culori 
obþinute din policromie. Nu este 
necesarã introducerea culorii negre 
ca ºi culoare suplimentarã doar 
pentru a tipãri codul de bare, dacã 
una dintre culorile folosite deja în 
design va apãrea neagrã la lumina 
infraroºie. Se va folosi un 
echipament de verificare ce respectã 
standardul ISO/IEC 15426-1 pentru a 
verifica dacã funcþioneazã 
combinaþia aleasã de 
dumneavoastrã.
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4. Alegerea codului de bare corect

Regulile descrise mai jos precizeazã 
etapele pentru alegerea corectã a 
codului de bare pentru fiecare nivel 
de ambalare:

1. Dacã produsul este o unitate de 
consum (poate fi vândut la un 
punct de vânzare cu amãnuntul), 
pentru identificarea acestuia se va 
opta pentru un cod de bare 
EAN-13 sau EAN-8.

2. Dacã produsul este o unitate de 
expediþie (un produs care nu va fi 
vândut la un punct de vânzare cu 
amãnuntul), se poate folosi orice 
tip de cod de bare GS1. Dacã 
simbolurile sunt tipãrite direct pe 
ambalajul de carton, se recomandã 
folosirea simbolurilor ITF-14.

3. Dacã unitatea de expediþie se 
vinde ºi la puncte de vânzare cu 
amãnuntul (de exemplu, un 
pachet cu 6 cutii de bere), se va 
codifica cu un cod de bare EAN-13, 
cu factor de scalare de minim 
150%.

4. Dacã pe unitatea de expediþie  
sunt tipãrite simboluri EAN-13, 
trebuie ca materialul ambalajului 
sã fie de o calitate superioarã 
pentru ca simbolurile tipãrite sã fie 
scanabile. De asemenea, ambalajul 
colectiv exterior al unitãþii de 
expediþie trebuie sã acopere toate 
codurile de bare care apar pe 
produsele din interiorul sãu.

5. Dacã unitatea de expediþie are o 
viaþã la raft scurtã, spre exemplu 
sub 42 de zile, se foloseºte un cod 
de bare GS1-128 pentru a codifica 
GTIN-ul articolul ºi data expirãrii 
sale. Majoritatea utilizatorilor nu 
vor putea obþine simboluri de cod 
de bare de calitate bunã decât 
dacã le tipãresc la imprimantã pe 
etichete autocolante.

6. Dacã unitatea de expediþie se 
doreºte a fi codificatã cu informaþii 
suplimentare, cum ar fi numãrul 
lotului, se va folosi un identificator 
de aplicaþie GS1-128 pentru a 
codifica aceastã informaþie 
împreunã cu GTIN-ul ce identificã 
unitatea.

7. Dacã o unitate de expediþie are 
greutate variabilã, se va folosi 
standardul GS1-128 pentru a 
codifica mãrimile (greutatea 
produsului) împreunã cu GTIN-ul.

8. Dacã se eticheteazã palete, pe 
etichetã se folosesc doar coduri 
GS1-128.

Începând cu 1 ianuarie 2005, 
simbolurile EAN-13 sunt 
acceptate la toate punctele de 
vânzare cu amãnuntul din 
Canada ºi Statele Unite ale 
Americii.

Începând cu 1 ianuarie 2005, 
simbolurile EAN-13 sunt 
acceptate la toate punctele de 
vânzare cu amãnuntul din 
Canada ºi Statele Unite ale 
Americii.
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5. Coduri de bare pe unitãþi de consum

Unitãþile de consum (articole care se 
pot vinde la punctele de vânzare cu 
amãnuntul) se codificã cu simboluri 
EAN-13 sau EAN-8. Toate aceste 
coduri de bare sunt prezentate la un 
factor de mãrime 100% ºi trebuie  
mãrite sau micºorate proporþional. 
Înãlþimea barelor nu trebuie redusã 
decât dacã este absolut necesar, 
întrucât aceastã micºorare reduce 
gradul de scanabilitate al codului de 
bare.

Precizare: codul de bare EAN-8 se 
atribuie doar pentru identificarea 
articolelor foarte mici.

Dimensiunile simbolurilor codurilor 
de bare sunt stabilite prin 
Specificaþiile GS1. Se porneºte de la o 
dimensiune standard de 100%, 
simbolul putând fi micºorat sau 
mãrit proporþional (atât înãlþimea 
cât ºi lãþimea la fel). Nu se 
recomandã trunchierea barelor 
(reducerea în înãlþime) deoarece se 
îngreuneazã citirea simbolului.
Factorii de care trebuie sã se þinã 
cont când se alege mãrimea 
simbolului codului sunt: procesul de 
tipãrire, calitatea cernelii ºi a 
suportului pe care se executã 
tipãrirea (a se vedea Anexa 1).

13

5 941234 567899 >

 EAN-13

< 5941 2342 >

EAN-8

Dimensiunea x

Marginile laterale albe sau 
zonele de liniºte

Când codurile de bare sunt la 
dimensiunea nominalã 100%, atunci 
lãþimea celei mai subþiri bare sau 
spaþiu este de 0,33 mm. Aceastã 
dimensiune este cunoscutã sub 
numele de dimensiunea x, iar uneori 
aceastã expresie poate fi folositã 
pentru a specifica mãrimea codului 
de bare. Lãþimea celorlalte bare ºi 
spaþii este de douã, trei sau patru ori 
mai mare decât dimensiunea x.

Spaþiile albe din stânga ºi dreapta 
fiecãrui cod de bare sunt foarte 
importante întrucât sunt folosite 
pentru a determina unde începe ºi 
unde se terminã codul de bare. 
Aceste margini laterale albe, sau 
zone de liniºte, trebuie sã aibã 
aceeaºi culoare de fundal ca ºi restul 
codului de bare ºi nimic altceva nu 
trebuie tipãrit în aceste zone, cu 
excepþia indicatorilor de margine 
lateralã.

Dimensiunile nominale ale zonelor 
de liniºte sunt specificate în Anexa 1. 
Recomandãm sã se lase puþin mai 
mult spaþiu de fiecare parte a 
simbolului pentru a fi luate în calcul 
toleranþele la tipãrire.

Dimensiunea x

Marginile laterale albe sau 
zonele de liniºte

Cerinþe principale
• Codurile de bare nu trebuie sã fie 

micºorate în înãlþime (trunchiate) 
dacã dimensiunea produsului nu 
face acest lucru absolut necesar.

• În stânga ºi în dreapta fiecãrui cod 
de bare trebuie lãsate margini 
laterale albe (sau zone de liniºte) 
corespunzãtoare.

• Mãrimea nominalã este 100%, dar 
standardele permit o scalare între 
80% ºi 200%. 

Când se tipãresc codurile de bare la 
o dimensiune mai micã de 100%, 
toleranþele la tipãrire sunt mult mai 
mici ºi trebuie folosite metode de 
tipãrire de înaltã performanþã. Nu 
întotdeauna procesul de tipãrire 
poate fi îmbunãtãþit, astfel încât, 
înainte de a multiplica codul de bare 
la un anumit factor de mãrire mai 
întâi trebuie fãcute teste. Dacã 
unitatea de consum este de 
asemenea ºi unitate de expediþie, se 
va consulta secþiunea urmãtoare 
privind recomandãri asupra 
dimensiunii codului de bare.

Cerinþe principale

Codurile de bare  sunt reprezentate la un factor de mãrime de 100%.
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 EAN-13 EAN-8

Exemple de coduri de bare EAN-13 ºi EAN-8 tipãrite la un factor de scalare de 150%:

5 941234 567899 > < 5941 2342 >

6. Coduri de bare pe unitãþi de expediþie

Unitãþile logistice (de expediþie) sunt 
acele articole gata de transport 
ºi/sau depozitare, care sunt 
gestionate în cadrul lanþului de 
aprovizionare de producãtori, 
distribuitori, angrosisti, detailiºti. Ele 
conþin un numãr predefinit de 
unitãþi de consum (articole ce se 
vând la punctele de vânzare cu 
amãnuntul). 

Unitãþile de expediþie se scaneazã la 
puncte de vanzare en-gros sau prin 
sisteme automate de manipulare a 
mãrfurilor.  

Unitãþile de expediþie pot fi 
simbolizate cu coduri de bare 
EAN-13, ITF-14 sau GS1-128, în 
funcþie de tipul de material de 
ambalare folosit ºi tipul de 
informaþie necesar partenerilor 
comerciali.

Anumite produse, cum ar fi: maºinile 
de spãlat, mobila, baxurile de 
bãuturi, sunt în acelaºi timp ºi unitãþi 
de expediþie ºi unitãþi de consum. În 
aceastã situaþie, numãrul articolului 
este acelaºi pentru ambele utilizãri. 
De aceea, la punctul de vânzare este 
necesar un cod de bare EAN-13.

Dacã pe ambalajul unitãþii de 
expediþie se tipãreºte un cod de bare 
EAN-13:

• Codul de bare trebuie sã aibã un 
factor de scalare de cel puþin 150%, 
astfel încât lãþimea celei mai subþiri 
bare sã fie de cel puþin 0,495 mm.

• Este necesar cel puþin un cod de 
bare, dar se recomandã plasarea a 
douã coduri de bare atunci când 
simbolurile sunt pre-tipãrite direct 
pe ambalajul exterior. Dacã este 
posibil, un cod de bare trebuie 
amplasat pe latura micã, iar celãlalt 
pe latura adiacentã mai lungã din 
partea dreaptã.

Folosirea codului de bare 
EAN-13
Folosirea codului de bare 
EAN-13

• Prin ambalajul colectiv exterior nu 
trebuie sã fie posibilã scanarea nici 
unui cod de bare EAN de pe 
articolele din interiorul ambalajului. 
Pentru mai multe informaþii 
consultaþi 
Anexa 6.

• Codul de bare trebuie sã aibã zone 
de liniºte în stânga ºi în dreapta, iar 
folosirea indicatorilor de margine 
lateralã este încurajatã ca un mijloc 
de precauþie.

• Codul de bare trebuie plasat cu 
barele în poziþie verticalã.

• Codul de bare, inclusiv marginile 
sale laterale albe, nu trebuie plasat 
mai aproape de 19 mm de nici o 
muchie verticalã a ambalajului.
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Cod de bare ITF-14 cu dimensiunea x de 0,635 mm

0 59 41234 56789 9 ><

Cod de bare ITF-14 cu dimensiunea x de 0,495 mm

Cod de bare ITF-14 la mãrimea nominalã 100%

Folosirea codurilor de bare 
ITF-14
Când codurile de bare sunt tipãrite 
direct pe ambalajul exterior de 
carton, este necesarã folosirea 
simbolizãrii ITF-14. Dacã se doreºte 
codificarea de informaþii 
suplimentare, cum ar fi data expirãrii 
sau numãrul lotului, se vor folosi 
codurile de bare GS1-128.

Alãturat sunt prezentate exemple de 
simboluri ITF-14 tipãrite la 
dimensiunea nominalã (echivalentul 
unei dimensiuni x de 1,016 mm) ºi la 
dimensiunile x micºorate de 
0,635 mm ºi 0,495 mm.

Deºi dimensiunile x sunt mai mici, 
înãlþimea barelor a rãmas 32 mm,  
deoarece scopul urmãrit este de a 
tipãri coduri de bare scanabile la 
orice factor de scalare mãrime.

Folosirea codurilor de bare 
ITF-14

0 59 41234 56789 9
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Folosirea codurilor de bare 
ITF-14
Cerinþe principale
• Când tipãrirea se face direct pe 

ambalajul de carton, se folosesc 
simboluri care au dimensiunea x de 
1,016 mm.

• Când codurile de bare sunt 
pre-tipãrite direct pe ambalajul 
exterior, cu toate cã este necesar 
doar un cod de bare, este 
recomandat sã fie tipãrite douã: un 
cod de bare amplasat pe latura mai 
scurtã, iar celalalt pe latura 
adiacentã mai lungã. Dacã se 
foloseºte etichetã autocolantã, este 
suficient un singur cod de bare.

• Barele trebuie sã aibã înãlþimea de 
32 mm. Aceastã recomandare a fost 
fãcutã pentru a îmbunãtãþi 
randamentul sistemelor automate 
de scanare.

• De ambele pãrþi ale codului de bare 
trebuie lãsate margini laterale albe.

• Raportul dintre barele late ºi cele 
subþiri trebuie sã fie de 2,5 : 1. Plaja 
acceptabilã variazã între 2,25 : 1 ºi 
3,0 : 1.

Folosirea codurilor de bare 
ITF-14
Cerinþe principale

• Codurile de bare ale unitãþilor de 
consum din interiorul unitãþii de 
expediþie nu trebuie sã fie 
scanabile prin ambalajul colectiv. 
Pentru informaþii suplimentare 
recomandãm Anexa 5.

• Simbolurile codurilor de bare 
trebuie poziþionate astfel încât 
configuraþia barelor sã fie verticalã.

• Codurile de bare, inclusiv marginile 
lor laterale albe, nu trebuie sã se 
afle mai aproape de 19 mm de 
orice muchie verticalã a 
ambalajului.

• Dimensiunea minimã acceptatã 
pentru un simbol ITF-14 a fost 
redusã la o dimensiune x de 
0,495 mm.

• Se vor folosi simboluri ITF-14 cu 
dimensiunea x mai micã de 
0,635 mm numai atunci când se 
tipãresc pe etichete autocolante 
sau substraturi de calitate; din 
aceste etichete trebuie verificate 
mostre pentru a fi siguri cã 
simbolurile sunt scanabile.

Barele purtãtoare
Chenarul lat din jurul simbolului 
ITF-14, denumit ºi chenar purtãtor,  
trebuie inclus intotdeauna atunci 
când codul de bare se pre-tipãreºte 
direct pe ambalaje de carton.

Dacã simbolul ITF-14 se tipãreºte 
folosindu-se o imprimantã, atunci 
este necesarã doar tipãrirea barelor 
purtãtoare de sus ºi de jos, iar 
acestea trebuie sã aibã o grosime de 
cel puþin 1 mm (vezi figura din 
pagina 15).

Barele purtãtoare previn orice 
scanare eronatã a simbolurilor ITF-14 
ºi, de asemenea, previn ca partea de 
sus ºi de jos a barelor sã se lãþeascã 
atunci când se foloseºte procedeul 
flexografic de tipãrire a simbolului. 
Chiar ºi atunci când aceste coduri de 
bare sunt printate pe etichete 
autocolante, barele purtãtoare ajutã 
la prevenirea scanãrii eronate ºi de 
asemenea asigurã o verificare 
vizibilã a uniformitãþii cernelii cu 
care se tipãreºte.

Indicatorii marginilor laterale albe
Aceºtia nu sunt obligatoriu de 
utilizat, dar sunt recomandaþi, 
deoarece astfel utilizatorii 
simbolurilor ITF-14 se pot asigura cã 
au fost lãsate margini laterale albe 
corespunzãtoare.

De asemenea, este important de 
verificat dacã simbolurile nu sunt 
acoperite cu un ambalaj exterior 
final al produsului.

Barele purtãtoare

Indicatorii marginilor laterale albe
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Codurile de bare ale unitãþilor de 
consum din interiorul unitãþii de 
expediþie nu trebuie sã fie 
scanabile prin ambalajul colectiv 
exterior. 

Codurile de bare ale unitãþilor de 
consum din interiorul unitãþii de 
expediþie nu trebuie sã fie 
scanabile prin ambalajul colectiv 
exterior. 

Folosirea codurilor de bare 
GS1-128
Identificatorii de aplicaþie ai 
standardului GS1-128 permit 
companiilor sã codifice informaþii 
suplimentare despre produs, pe 
lângã GTIN-ul propriu-zis. Aceste 
coduri de bare nu pot fi scanate la 
punctele de vânzare cu amãnuntul, 
deci sunt folosite doar pe unitãþile 
de expediþie.

Se recomandã ca GS1-128 sã se 
utilizeze când trebuie scanatã:

• data expirãrii;
• dimensiunile - în cazul produselor 

cu mãrime variabilã;
• numere de lot ºi numere seriale.

Diferitele tipuri de date trebuie 
specificate prin identificatorii de 
aplicaþie care apar între paranteze 
înaintea fiecãrui tip de date. De 
menþionat cã parantezele nu sunt 
date ºi nu trebuie codificate în 
simbol. Parantezele sunt destinate 
numai citirii de cãtre om. Detalii 
despre alegerea identificatorilor de 
aplicaþie sunt date în Anexa 4.

Folosirea codurilor de bare 
GS1-128

Mãrimea codului GS1-128 va 
depinde de cantitatea de informaþie 
pe care o include, deci:

• se verificã dacã lungimea codului 
de bare, inclusiv marginile laterale 
albe, nu este mai mare de 165 mm;

• dacã simbolul este prea lung, se 
folosesc douã sau mai multe coduri 
de bare pentru a codifica toatã 
informaþia.

Cerinþe principale
• Când ambalajele sunt pretipãrite, 

se recomandã tipãrirea codurilor de 
bare pe douã laturi ale ambalajului.

• În cazul în care se tipãresc codurile 
pe etichete autocolante, este 
suficientã aplicarea unei singure 
etichete.

• Când se tipãreºte pe etichete 
autocolante, dimensiunea minimã 
este egalã cu dimensiunea x de 
0,495 mm, ceea ce înseamnã cã cea 
mai subþire barã sau spaþiu va avea 
o grosime de 0,495 mm.

• Când se tipãreºte pe carton, folosiþi 
simboluri care au dimensiunea x de 
1,016 mm.

Cerinþe principale

• Înãlþimea minimã a barelor este de 
32 mm. Aceasta este o modificare 
faþã de recomandarea anterioarã, 
facutã pentru a îmbunãtãþi 
randamentul sistemelor automate 
de scanare.

• Codurile de bare sunt plasate astfel 
încât barele sã fie în poziþie 
verticalã.

• Codurile de bare, inclusiv marginile 
lor laterale albe, trebuie sã nu se 
afle mai aproape de 19 mm de 
orice muchie verticalã a 
ambalajului.
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Datele din acest cod de bare sunt: 
GTIN-ul este 25012345678904, iar 
data expirãrii este 25 decembrie 2009.

(01)25012345678904(17)091225< >

Bare purtãtoare
Acestea nu sunt obligatorii, dar 
folosirea lor este recomandatã 
pentru a observa cu uºurinþã 
problemele ce pot apãrea la tipãrirea 
codului de bare. Când codurile de 
bare GS1-128 se tipãresc la 
imprimantã, orice slãbire a 
intensitãþii culorii barelor se va 
observa pe bara purtãtoare de 
deasupra simbolului. Folosirea 
barelor purtãtoare va asigura 
tipãrirea corespunzãtoare a acestor 
coduri de bare.

Bare purtãtoare

Indicatorii marginilor laterale albe
Indicatorii marginilor laterale albe 
nu sunt obligatorii, dar folosirea lor 
este recomandatã pentru a vã 
asigura ca s-a lãsat o margine 
lateralã albã corespunzãtoare, de 
fiecare parte a simbolului (figura de 
mai jos).

Când sunt necesare parantezele în 
jurul identificatorilor de aplicaþie?
Parantezele se pun în jurul fiecãrui 
identificator de aplicaþie 
(Application Identifier - AI) atunci 
când cifrele sunt tipãrite sub codul 
de bare. Aceasta pentru a uºura 
citirea de cãtre oameni a 
identificatorilor de aplicaþie ºi a 
datelor pe care le definesc. 
Parantezele nu se codificã în 
simbolul GS1-128.

Indicatorii marginilor laterale albe

Când sunt necesare parantezele în 
jurul identificatorilor de aplicaþie?

Produse cu viaþã la raft de pânã la 
42 zile
În România, majoritatea retailerilor 
solicitã ca data de valabilitate sã fie 
codificatã prin cod de bare pe 
produsele a cãror viaþã la raft este 
sub 42 zile.

Mai jos este prezentat un exemplu 
de cod de bare pentru un produs cu 
viaþã la raft scurtã.

AI 01 defineºte GTIN-ul produsului, 
în timp ce AI 17 defineºte data 
maximã de valabilitate (Use By sau 
Expiry), în formatul AALLZZ. Dacã se 
codificã data minimã de valabilitate 
(Best Before sau Sell By), atunci se 
foloseºte AI 15.

Produse cu viaþã la raft de pânã la 
42 zile
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Notã: Anumite programe 
software destinate tipãririi de 
coduri de bare nu au fost aduse 
la zi pentru a reflecta 
modificãrile din Specificaþiile 
Generale GS1 introduse 
începând cu luna ianuarie 2000. 
Aceste modificãri au schimbat 
dimensiunile permise atât ale 
codului de bare ITF-14, cât ºi cele 
ale codului GS1-128. Aceste 
programe software încã permit 
tipãrirea acestor coduri de bare 
la dimensiuni care acum sunt în 
afara specificaþiilor.

Vã rugãm consultaþi furnizorii 
dumneavoastrã de software 
pentru eventualele actualizãri.

Notã: Anumite programe 
software destinate tipãririi de 
coduri de bare nu au fost aduse 
la zi pentru a reflecta 
modificãrile din Specificaþiile 
Generale GS1 introduse 
începând cu luna ianuarie 2000. 
Aceste modificãri au schimbat 
dimensiunile permise atât ale 
codului de bare ITF-14, cât ºi cele 
ale codului GS1-128. Aceste 
programe software încã permit 
tipãrirea acestor coduri de bare 
la dimensiuni care acum sunt în 
afara specificaþiilor.

Vã rugãm consultaþi furnizorii 
dumneavoastrã de software 
pentru eventualele actualizãri.

Datele din acest cod de bare sunt: 
GTIN-ul este 95941234567892, 
greutatea netã a produsului este 
12,75 kilograme, iar data expirãrii este 
25 decembrie 2009.

(01)95941234567892(3102)001275(17)091225 ><

Codul de bare GS1-128 are margini 
laterale albe atât în stânga (zone de 
liniºte), cât ºi în dreapta, marcate 
prin indicatorii opþionali de margine.  
Dacã simbolul este tipãrit cu barele 
orientate în sus, bara purtãtoare din 
exemplul de mai jos va uºura 
identificarea eventualelor slãbiri ale 
intensitãþii culorii barelor. Dacã 
simbolul se tipãreºte cu barele 
orientate lateral, orice slãbire a 
intensitãþii tipãrii va produce dungi 
albe de-a lungul simbolului, ceea ce-
i va reduce scanabilitatea. Aceasta 
deoarece dungile albe de-a lungul 
codului de bare vor împãrþi simbolul 
pe orizontalã ºi îl vor face de necitit 
pentru anumite cititoare.

Pentru mai multe informaþii despre 
tipãrirea codurilor la imprimantã, 
consultaþi Anexa 3.

Pentru mai multe informaþii despre 
tipãrirea codurilor la imprimantã, 
consultaþi Anexa 3.

Produsele cu greutate variabilã
Când unitãþile de expediþie conþin 
produse cu greutate variabilã 
(produse care nu au o greutate 
predefinitã) atunci greutatea netã a 
conþinutului trebuie indicatã 
printr-un cod de bare GS1-128. Alte 
mãrimi variabile, precum lungimea, 
suprafaþa ºi volumul, pot fi indicate 
prin folosirea diferiþilor identificatori 
de aplicaþie.  Pentru mai multe 
detalii despre identificatorii de 
aplicaþie, consultaþi capitolul 3 al 
Specificaþiilor Generale GS1.

• Pentru a codifica greutatea netã în 
kilograme, cu douã zecimale, se 
utilizeazã AI 3102.

• GTIN-ul produsului trebuie sã 
conþinã 14 cifre, prima fiind 9.

Produsele cu greutate variabilã
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7. Etichete pentru paleþi

Paletele ºi alte unitãþi de transport 
trebuie etichetate cu eticheta 
logisticã GS1, un exemplu de astfel 
de etichetã fiind prezentat în 
pagina 21.

Pentru mai multe informaþii despre 
folosirea etichetelor logistice, 
recomandãm consultarea 

, disponibil 
membrilor GS1 Romania pe site-ul 
Centrului de Soluþii EAN Romania, la 
adresa 

Dimensiunea x a codurilor de bare 
GS1-128 reprezentate aici este de 
0,495 mm, aceasta fiind 
dimensiunea minimã care trebuie 
utilizatã.

ghidului 
'Eticheta logisticã'

http://www.csean.ro/publicatie-
Eticheta-logistica-(editia-
2007),15,4,1

ghidului 
Eticheta logisticã

http://www.csean.ro/publicatie-
Eticheta-logistica-(editia-
2007),15,4,1

' '

Dimensiunea cea mai uzualã a 
etichetei este formatul A5, adicã 
148 mm lãþime ºi 210 mm înãlþime. 
Dacã nu trebuie codificatã multã 
informaþie, se poate alege ca 
dimensiune formatul A6, adicã 
105 mm lãþime ºi 148 mm înãlþime. 
Dimensiunea finalã a etichetei va 
depinde totuºi de cerinþele de pe 
lanþul de distribuþie folosit.

Specificaþiile Generale GS1 
precizeazã cã eticheta foloseºte 
coduri de bare GS1-128 ºi asigurã 
informaþii care vor fi folositoare 
tuturor actorilor din lanþul de 
distribuþie ºi de transport.

• Fiecare container de expediþie, 
unitate de transport sau paletã este 
identificat cu un numãr de 
trasabilitate unic denumit cod 
serial al containerului de transport 
(SSCC).

• SSCC-ul este un numãr format din 
18 cifre, unic pentru fiecare unitate 
de transport.

• SSCC-ul este spcieificat de AI 00.
• Codul de bare conþinând SSCC-ul 

trebuie întotdeauna sã fie 
poziþionat cel mai jos pe etichetã.

Pe lângã SSCC, se mai tipãresc detalii 
privind conþinutul paletulei.

• Se foloseºte AI 02 pentru a 
reprezenta GTIN-ul articolului 
comercial conþinut în unitatea 
logisticã, împreunã cu AI 37 care 
specificã numãrul cutiilor din 
interior.

• Dacã paleta are o configuraþie 
predefinitã ºi este unitate de 
expediþie, se recomandã numai 
AI 01 pentru a reprezenta GTIN-ul 
paletei. AI 01 nu se va folosi 
împreunã cu AI 02 ºi AI 37.

• Se pot folosiþi oricâte AI-uri sunt 
necesare pentru a reprezenta 
informaþii suplimentare necesare 
pentru toþi partenerii 
dumneavoastrã comerciali, de 
exemplu, AI 10 pentru numãrul 
lotului.

• Înãlþimea barelor codurilor trebuie 
sã fie de minim 32 mm.

• Trebuie folosite bare purtãtoare 
pentru a indica eventualele slãbiri 
ale intensitãþii tipãririi culorii.
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Etichetã format A5Etichetã format A5

SSCC

Content

Use By

059412345678994563

15941234567899

25.12.09
Batch No.

Count
110

1234AB

S.C. FURNIZORUL S.R.L.
ORICE INFORMAÞII SUPLIMENTARE

(00)159412345678994563(10)1234AB ><

(02)15941234567899(17)091225(37)0110 ><
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Poziþionarea etichetei pe paletã
Paletele sunt manipulate cu sisteme 
automate, ºi este important ca 
scanerele sã poatã gãsi cu uºurinþã 
codurile de bare ce le identificã.

Poziþionarea etichetei pe paletã Pentru paletele cu înãlþimea mai 
mare de 1000 mm:

• Se plaseazã eticheta astfel încât 
codurile de bare sã fie la o înãlþime 
cuprinsã între 400 mm ºi 800 mm 
faþã de suprafaþa de sprijin a 
paletei.

• Se recomandã folosirea a douã 
etichete identice pentru fiecare 
paletã, una plasatã pe latura mai 
scurtã, iar cealaltã plasatã pe latura 
mai lunga, ca în exemplul de mai 
jos.

Pentru paletele sub 1000 mm 
înãlþime:

• Se poziþioneazã eticheta cât de sus 
posibil, cu condiþia ca simbolurile 
de cod de bare nu se afle mai sus 
de 800 mm sau sub 32 mm faþã de 
baza unitãþii.

• Simbolurile de cod de bare, inclusiv 
marginile lor laterale albe, nu 
trebuie sã se afle mai aproape de 
50 mm de o muchie verticalã.

 h < 800 mm

 h > 400 mm

 x > 50 mmx x

• Se verificã ca simbolurile de cod de 
bare, inclusiv marginile lor laterale 
albe, sã nu se afle mai aproape de 
50 mm de o muchie verticalã a 
paletei.
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8. Procesul de verificare

Acurateþea tipãririi codurilor de bare 
este fundamentalã pentru 
managementul eficient al lanþului 
valoric, întrucât scanarea rapidã ºi 
corectã a datelor GS1 stã la baza 
tranzacþiilor electronice de afaceri.

Scanarea codurilor de bare nu oferã 
nici o informaþie despre calitatea 
codului de bare, întrucât nu indicã 
nici o altã informaþie despre simbol 
decât dacã a fost sau nu citit de 
scanner.  Scannerele cautã un 
contrast suficient între bare ºi spaþii, 
mãrime suficientã, ºi decodificã 
diferitele lãþimi ale barelor ºi 
spaþiilor în date care sunt trimise 
sistemului informatic.

Specificaþiile Generale GS1 asigurã 
procedura pentru tipãrirea codurilor 
de bare astfel încât sã rezulte 
simboluri scanabile. Pentru o 
informare mai precisã asupra calitãþii 
simbolului, trebuie urmatã o 
procedurã de verificare.

Personalul trebuie învãþat sã 
foloseascã echipamentul de 
verificare ºi trebuie întotdeauna sã 
verifice simbolurile vizual înainte sã 
foloseascã un echipament de 
verificare ce respectã standardul 
ISO/IEC 15426-1 care asigurã 
informaþii detaliate. Fiecare simbol 
trebuie verificat dacã barele au 
înãlþimea corectã ºi dacã nu existã 
linii orizontale sau goluri în barele 
simbolului. Orice semn peste barele 
ºi spaþiile simbolului îi va reduce 
înãlþimea efectivã ºi îl va face dificil 
de scanat.

Va trebui verificatã poziþionarea 
codului de bare pe ambalaj, pentru a 
se asigura cã este conformã 
Specificaþiilor Generale GS1. De 
asemenea, va trebui verificatã orice 
etichetare sau împachetare 
exterioarã finalã, pentru a fi siguri cã 
simbolul de cod de bare rãmâne 
vizibil ºi scanabil.

Când verificaþi calitatea tipãririi 
simbolului, trebuie simulat produsul 
sau ambalajul final, plin. Dacã, spre 
exemplu, se tipãreºte un fundal alb 
pe un substrat transparent, se 
verificã culoarea conþinutului 
produsului. Dacã nu este posibilã 
simularea conþinutului, se verificã 
codul de bare de douã ori, întâi pe 
un fundal negru, apoi pe un fundal 
alb. Cea mai proastã scanare va oferi 
date despre cea mai rea situaþie.

Dupã ce s-a verificat cã simbolul de 
cod de bare este poziþionat corect ºi 
cã nu este micºorat în înãlþime 
(trunchiat), se poate folosi 
echipamentul de verificare pentru 
analiza simbolului.
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Conform cu specificaþiile 
internaþionale, echipamentele de 
verificare mãsoarã urmãtorii ºapte 
parametri ai codului de bare:

• Contrastul simbolului (contrastul 
dintre barele mai închise ºi fundalul 
mai deschis la culoare).

• Reflectanþa minimã (se verificã 
faptul cã barele sunt suficient de 
închise la culoare faþã de spaþii).

• Contrastul minim al marginilor 
(diferenþa de contrast dintre o barã 
ºi un spaþiu adiacente). Acesta va fi 
scãzut dacã simbolul de cod de 
bare nu este scanabil.

• Modulaþia (raportul dintre 
contrastul minim al marginilor ºi 
contrastul simbolului). Acesta va fi 
scãzut dacã barele sunt mai 
îngroºate, ceea ce conduce la 
micºorarea spaþiilor dintre ele.

• Defectele (care pot fi zone mai 
decolorate ale barelor sau pete 
închise la culoare între spaþiile 
dintre bare).

• Decodarea (o indicaþie a faptului cã 
simbolul va fi decodat cu succes 
dacã respectã specificaþiile privind 
codificarea caracterelor, cifrei de 
control ºi marginilor laterale albe).

• Decodabilitatea (o indicaþie asupra 
acurateþii lãþimii barelor ºi 
spaþiilor).

Toþi aceºti parametrii sunt mãsuraþi 
separat, iar gradul de decodabilitate 
dat codului de bare este calificativul 
cel mai mic obþinut din toate 
mãsurãtorile.

Toþi aceºti parametrii pot fi mãsuraþi 
cu ajutorul unui echipament de 
verificare ce respectã standardul 
ISO/IEC 15426-1, care încorporeazã 
standardele CEN (Comitetul 
European pentru Standardizare). 
Aceste standarde sunt compatibile 
cu cele ale ANSI (Institutul Naþional 
American de Standarde), iar tabelul 
de mai jos indicã relaþia dintre 
acestea.

Grad numeric (CEN)Grad numeric (CEN) Grad alfabetic (ANSI)Grad alfabetic (ANSI)

3,5 - 4,0 A

2,5 - 3,5 B

1,5 - 2,5 C

0,5 - 1,5 D

0,5 ºi sub F
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Acest standard se aplicã tuturor 
codurilor de bare folosite de sistemul 
GS1 ºi se aflã la baza acordului dintre 
partenerii comerciali privind 
calitatea simbolurilor. Gradul dat de 
echipamentul de verificare 
reprezintã doar un indiciu privind 
calitatea simbolului. În mod ideal, 
echipamentul de verificare ar trebui 
sã verifice de zece ori fiecare simbol 
testat, folosind de fiecare datã alte 
zone ale simbolului. Gradele mai 
bune semnificã faptul cã respectivul 
cod de bare este mai aproape de 
ideal decât simbolurile cu grad mai 
slab.

Scopul verificãrilor este producerea 
de coduri de bare cu calificativul A.

Toate codurile de bare trebuie sã 
obþinã minim gradul 1,5 sau C, cu 
excepþia simbolurilor ITF-14 tipãrite 
pe carton pentru care este 
acceptabil ºi gradul 0,5 sau D.

În general, codurile de bare de 
calitate mai mare se scaneazã mai 
uºor ºi mai repede decât cele de 
calitate mai micã de aceeaºi 
dimensiune. Codurile de bare de 
aceeaºi dimensiune, fãrã a fi reduse 
în înãlþime (trunchiate) ºi tipãrite la 
calitate mare, contribuie la scanarea 
rapidã ºi fãrã efort.

Verificarea standard
Abordarea tradiþionalã a testãrii 
calitãþii tipãririi - contrastul tipãririi - 
nu este oficial recomandatã de 
Specificaþiile Generale GS1, dar este 
totuºi un mijloc folositor de a obþine 
informaþii despre codul de bare. 
Majoritatea echipamentelor de 
verificare pot raporta aceºti 
parametri:

• Lãþimea, gradul de scalare sau 
dimensiunea x a codurilor de bare.

• Abaterile de la dimensiune a lãþimii 
barelor.

• Dimensiunile marginilor laterale 
albe ale codului.

• Contrastul tipãririi. Prin aceasta se 
comparã lumina reflectatã de bare 
cu lumina reflectatã de spaþii ºi se 
mãsoarã ca procent. 

Verificarea standard
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9. Probleme uzuale de evitat

Probleme care pot fi descoperite uºor prin folosirea echipamentului de 
verificare.

PozãPozã ProblemãProblemã

Marginile laterale albe ale codurilor
de bare nu sunt suficient de late.

Codurile de bare au înãlþimea
mai micã decât înãlþimea minimã
standard (sunt trunchiate).

Bare ºterse sau linii albe orizontale 
de-a lungul codului de bare ca 
urmare a folosirii unei imprimante cu 
cartuºul consumat sau uzat.

Alegerea unei combinaþii incorecte 
de culori, de obicei bare portocalii 
sau roºii pe un fundal deschis. 
Sau situaþia inversã, când barele sunt 
albe, iar fundalul este colorat.

Folosirea unui substrat transparent 
sau semi-transparent, cum ar fi sticla 
sau plasticul, în speranþa cã lichidul 
din interior va asigura o culoare de 
fundal corespunzãtoare pentru bare 
sau pentru spaþii.
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PozãPozã ProblemãProblemã

Tipãrirea de coduri de bare care sunt
fie prea mari, fie prea mici.

Dimensiunile barelor tipãrite sunt 
în afara specificaþiilor, fiind fie prea 
groase, fie prea subþiri.

Amplasarea etichetelor prea aproape 
de colþuri sau lipirea lor peste colþuri, 
astfel codurile de bare nu se citesc.

Etichete dezlipite sau mototolite.

Prin ambalajul colectiv sunt vizibile 
etichetele de pe unitãþile de consum.



28

PozãPozã ProblemãProblemã

Tipãrirea codurilor de bare pe o folie
de plastic care se deformeazã la
împachetare.

Acoperirea codurilor de bare.

Coduri de bare tipãrite cu barele 
orientate orizontal.

Coduri de bare tipãrite prea aproape 
de marginea etichetei autocolante.

Acoperirea codurilor de bare.
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PozãPozã ProblemãProblemã

Acelaºi GTIN pe produse diferite.

Tipãrirea codului de bare pe un 
ambalaj colectiv exterior de plastic 
sau din carton care ulterior se 
deformeazã la ambalare.

Tipãrirea pe un substrat de calitate 
slabã are drept rezultat pierderea 
calitãþii codului de bare, de obicei 
datoritã împrãºtierii mai mari a 
cernelii sau apariþiei de gãuri în bare. 
Un material mai închis poate avea 
drept rezultat un contrast insuficient.

Folosirea de suprafeþe metalice 
pentru fundal sau pentru barele 
simbolului. Deoarece reflecþia 
metalului poate cauza probleme, 
trebuie tipãrit un fundal care sã 
asigure un contrast bun pentru 
a elimina aceastã problemã.

Probleme cu codurile de bare GS1-128Probleme cu codurile de bare GS1-128

Tipãrirea în loc de simboluri GS1-128 de simboluri Code 128, unde caracterul Funcþie 1 obligatoriu nu este inclus.

Codificarea parantezelor din jurul identificatorilor de aplicaþie sub formã de date în codul de bare GS1-128. Aceste 
paranteze sunt folosite numai sub formã de caractere citibile de cãtre om.

Tipãrirea unui simbol GS1-128 mai lat de 165 mm. Trebuie procedat cu atenþie deoarece aceastã dimensiune încalcã 
marginile laterale albe (zonele de liniºte). 

Nepunerea între paranteze a identificatorilor de aplicaþie.

Neincluderea identificatorilor de aplicaþie necesari pentru a defini datele din codul de bare GS1-128.
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10. Lista de verificare

Verificaþi dacã cifra de control este corectã.

Verificaþi dacã folosiþi simbolul corespunzãtor produsului, aplicaþiilor ºi mediului sãu de scanare.

Verificaþi mãrimea simbolului, atât factorul de mãrire, cât ºi înãlþimea barelor.

Verificaþi poziþia simbolului pe produsul finit.

Verificaþi dacã marginile laterale albe sunt corespunzãtoare ºi dacã indicatorii opþionali ai marginilor laterale albe 
sunt amplasaþi corect.

Verificaþi dacã contrastul dintre bare ºi fundal este corespunzãtor, iar culorile alese sunt scanabile. Verificaþi în ce 
mãsurã culoarea conþinutului ambalajului va afecta în mod necorespunzãtor contrastul dintre bare ºi spaþii.

Verificaþi prin sondaj, de-a lungul întregului proces de tipãrire, calitatea codurilor de bare.

Verificaþi în ce mãsurã codul de bare va rãmâne citibil în mediul în care va fi depozitat, manipulat ºi distribuit 
produsul.

Verificaþi dacã nici un material de ambalare sau bandã de lipit nu acoperã codul de bare de pe produsul finit.

Verificaþi dacã nici un cod de bare din interior nu se va vedea prin ambalajul colectiv exterior.

Verificaþi prin sondaj toate nivelele de împachetare pentru a vã asigura cã toate codurile de bare sunt 
corepunzãtoare calitãþii standard cerute ºi pentru a identifica toate problemele potenþiale.

Pãstraþi evidenþa verificãrilor pe întreaga viaþa la raft a produsului.

Anunþaþi-vã partenerii comercali în timp util despre produse ºi GTIN-urile care le identificã.

Verificaþi dacã cifra de control este corectã.

Verificaþi dacã folosiþi simbolul corespunzãtor produsului, aplicaþiilor ºi mediului sãu de scanare.

Verificaþi mãrimea simbolului, atât factorul de mãrire, cât ºi înãlþimea barelor.

Verificaþi poziþia simbolului pe produsul finit.

Verificaþi dacã marginile laterale albe sunt corespunzãtoare ºi dacã indicatorii opþionali ai marginilor laterale albe 
sunt amplasaþi corect.

Verificaþi dacã contrastul dintre bare ºi fundal este corespunzãtor, iar culorile alese sunt scanabile. Verificaþi în ce 
mãsurã culoarea conþinutului ambalajului va afecta în mod necorespunzãtor contrastul dintre bare ºi spaþii.

Verificaþi prin sondaj, de-a lungul întregului proces de tipãrire, calitatea codurilor de bare.

Verificaþi în ce mãsurã codul de bare va rãmâne citibil în mediul în care va fi depozitat, manipulat ºi distribuit 
produsul.

Verificaþi dacã nici un material de ambalare sau bandã de lipit nu acoperã codul de bare de pe produsul finit.

Verificaþi dacã nici un cod de bare din interior nu se va vedea prin ambalajul colectiv exterior.

Verificaþi prin sondaj toate nivelele de împachetare pentru a vã asigura cã toate codurile de bare sunt 
corepunzãtoare calitãþii standard cerute ºi pentru a identifica toate problemele potenþiale.

Pãstraþi evidenþa verificãrilor pe întreaga viaþa la raft a produsului.

Anunþaþi-vã partenerii comercali în timp util despre produse ºi GTIN-urile care le identificã.

Verificaþi GTIN-ul ºi punctele de mai jos pentru fiecare cod de bare în parte.Verificaþi GTIN-ul ºi punctele de mai jos pentru fiecare cod de bare în parte.

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
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11. Sumarul recomandãrilor de bune practici

EAN-8 ºi EAN-13EAN-8 ºi EAN-13 ITF-14 tipãrit
pe etichetã
ITF-14 tipãrit
pe etichetã

ITF-14 tipãrit
pe carton
ITF-14 tipãrit
pe carton

GS1-128GS1-128

Unitate de consum

Unitate de expediþie      (cu excepþia
     EAN-8)

Unitate de expediþie cu viaþã
scurtã la raft

Numãrul de coduri de bare
de pe unitatea de consum 1

Numãrul de coduri de bare
de pe unitatea de expediþie 2* 1 2 1

Domeniul de mãrimi al 0,264 mm 0,495 mm 0,635 mm 0,495 mm
dimensiunii x pânã la pânã la pânã la pânã la

0,66 mm** 1,016 mm 1,016 mm 1,016 mm

Factorul de mãrire 80 - 200%*** 48,7 - 100% 62,5 - 100% 48,7 - 100%

Mãrimea pentru unitãþi de 
consum 
(dimensiunea x în mm) 100% (0,33 mm)

Mãrimea pentru unitãþi de 
expediþie 
(dimensiunea x în mm) 150% (0,495 mm) 48,7% (0,495 mm) 100% (1,016 mm) 48,7% (0,495 mm)

Înalþimea barelor pentru Pentru EAN-13,
simbolurile EAN la 23 mm. 
dimensiune 100% Pentru EAN-8,

18 mm.

Înãlþimea minimã a barelor
pentru unitãþile de consum**** 16 mm

Înãlþimea minimã a barelor
pentru unitãþile de expediþie 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Bare purtãtoare NU DA DA DA

Indicatori opþionali ai
marginilor laterale albe***** DA DA DA DA

Gradul minim de decodabilitate C C D C

Unitate de consum

Unitate de expediþie      (cu excepþia
     EAN-8)

Unitate de expediþie cu viaþã
scurtã la raft

Numãrul de coduri de bare
de pe unitatea de consum 1

Numãrul de coduri de bare
de pe unitatea de expediþie 2* 1 2 1

Domeniul de mãrimi al 0,264 mm 0,495 mm 0,635 mm 0,495 mm
dimensiunii x pânã la pânã la pânã la pânã la

0,66 mm** 1,016 mm 1,016 mm 1,016 mm

Factorul de mãrire 80 - 200%*** 48,7 - 100% 62,5 - 100% 48,7 - 100%

Mãrimea pentru unitãþi de 
consum 
(dimensiunea x în mm) 100% (0,33 mm)

Mãrimea pentru unitãþi de 
expediþie 
(dimensiunea x în mm) 150% (0,495 mm) 48,7% (0,495 mm) 100% (1,016 mm) 48,7% (0,495 mm)

Înalþimea barelor pentru Pentru EAN-13,
simbolurile EAN la 23 mm. 
dimensiune 100% Pentru EAN-8,

18 mm.

Înãlþimea minimã a barelor
pentru unitãþile de consum**** 16 mm

Înãlþimea minimã a barelor
pentru unitãþile de expediþie 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Bare purtãtoare NU DA DA DA

Indicatori opþionali ai
marginilor laterale albe***** DA DA DA DA

Gradul minim de decodabilitate C C D C

ûü û û
ü ü ü ü

ü

         * Atunci când unitatea de consum este ºi unitate de expediþie, este necesar un singur simbol EAN.
      ** Când codurile de bare sunt tipãrite la imprimantã, este permisã o dimensiune x minimã de 0,25 mm.
    *** Când codurile de bare sunt tipãrite la imprimantã, este permis un factor minim de scalare de 75,8%.
  **** Orice micºorare a înãlþimii codurilor de bare poate produce probleme pe pieþe.
***** Indicatorii de margine lateralã albã (zone de liniºte) nu sunt necesari în practicã, dar oferã un indiciu vizual al spaþiului necesar în stanga ºi 

dreapta fiecãrui simbol.
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1. Simbolurile EAN-13 sau EAN-8 
sunt folosite pe toate produsele 
care sunt vândute la puncte de 
vânzare cu amãnuntul.

2. Dacã o unitate de expediþie se 
vinde de asemenea ºi la puncte de 
vânzare cu amãnuntul, atunci 
trebuie simbolizatã cu cod de bare 
EAN-13 cu un factor de mãrire de 
cel puþin 150% (egal cu o 
dimensiune x de cel puþin 
0,495 mm). Mãrimea aleasã va 
depinde de materialul ambalajului 
folosit.

3. Unitãþile de expediþie pot fi 
simbolizate cu oricare dintre 
codurile de bare - EAN-13, ITF-14 
sau GS1-128. Unitãþile de 
expediþie cu o viaþã scurtã la raft 
(sub 42 de zile) trebuie 
simbolizate cu cod de bare 
GS1-128 ce include data expirãrii.

4. De reþinut: mãrimea marginilor 
laterale albe ale oricãrui cod de 
bare variazã proporþional cu 
creºterea sau micºorarea codului 
de bare. Recomandãm ca mãsurã 
de siguranþã lãsarea în plus a 
1-2 mm de fiecare parte, ca marjã 
de eroare la tipãrire.

5. Când se multiplicã coduri de bare 
ITF-14 la imprimantã, barele 
purtãtoare permit sã se observe 
zonele unde slãbeºte intensitatea 
culorii.

6. În ambalajele colective, produsele 
individuale se vor aºeza de aºa 
manierã încât sã nu fie vizibile 
codurile lor de identificare.

7. Spaþiul necesar codurilor de bare 
la mãrimea lor nominalã (100%) 
este indicat mai jos:

Cod de bareCod de bare Factor de mãrime
(dimensiunea x)
Factor de mãrime
(dimensiunea x)

Mãrimea marginii laterale albe 
necesarã pe fiecare laturã
Mãrimea marginii laterale albe 
necesarã pe fiecare laturã

Spaþiul necesar
(lãþime x înãlþime)*
Spaþiul necesar
(lãþime x înãlþime)*

EAN-13 100% (0,33 mm) 6 mm (stânga); 4,5 mm (dreapta) 42 x 26 mm

EAN-8 100% (0,33 mm) 4,5 mm 31 x 22 mm

ITF-14 tipãrit pe etichetã 48,7% (0,495 mm) 7 mm 75 x 49 mm

ITF-14 tipãrit pe carton 100% (1,016 mm) 12 mm 160 x 49 mm

GS1-128 conþinând
GTIN-ul ºi data 48,7% (0,495 mm) 7 mm 103 x 40 mm

GS1-128 conþinând
GTIN-ul, greutatea netã
ºi data 48,7% (0,495 mm) 7 mm 131 x 40 mm

* Aceste dimensiuni includ 2 mm în plus faþã de minimul necesar de fiecare parte a codului de bare pentru a se asigura cã marginile laterale albe 
sunt corespunzãtoare.
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12. Managementul codului de bare

Este o bunã practicã sã i se atribuie 
unei persoane din companie rolul de 
manager responsabil cu calitatea 
simbolurilor. În funcþie de tipul 
companiei, detailist sau producãtor, 
folosirea codurilor de bare va fi 
diferitã, ceea ce va modifica rolul 
managerului desemnat. Totuºi, 
obiectivul lui principal va fi acelaºi, ºi 
anume sã asigure calitatea codurilor 
de bare.

În cazul unui detailist, managerul se 
va asigura cã simbolurile se scaneazã 
corespunzãtor la punctul de vânzare 
cu amãnuntul, sau la punctul de 
vânzare en-gros în cazul unui 
distribuitor.

În cazul unui producãtor, managerul 
responsabil de calitatea codurilor de 
bare se va asigura cã simbolurile 
sunt aplicate pe toate produsele ºi 
sunt scanabile.
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13. Glosar de termeni

Termen Explicaþie

Identificator de aplicaþie Numãrul format din douã, trei sau patru cifre care specificã datele care 
urmeazã imediat dupã acesta, în cazul codului de bare GS1-128.

Numãr articol Fosta denumire a numãrului global de articol comercial (GTIN).

Bare purtãtoare Bare orizontale tipãrite deasupra oricãrui cod de bare tipãrit la imprimantã, 
care indicã orice slãbire a intensitãþii culorii. De asemenea, sunt utilizate 
deasupra ºi dedesubtul codurilor de bare ITF-14 pentru a preveni scanãrile 
eronate.

Chenar purtãtor Barele care înconjoarã simbolul ITF-14 pentru a egaliza presiunea exercitatã 
de procesul de tipãrire flexografic pe întreaga suprafaþã a simbolului.

Unitate de consum Un articol care poate fi vândut la un punct de vânzare cu amãnuntul. De 
asemenea, denumit articol comercial.

EAN-8 Cod de bare format din 8 cifre folosit pentru reprezentarea unui GTIN-8.

EAN-13 Cod de bare format din 13 cifre folosit pentru reprezentarea unui GTIN-13.

EAN/UPC Denumirea simbologiei folosite de codurile de bare EAN-8, EAN-13, UPC-A ºi 
UPC-E.

GTIN Numãr global de articol comercial. Numãrul unic al unui produs. Acest 
numãr este folosit în codurile de bare ºi schimbul de mesaje electronice.

GTIN-8 Denumirea datã GTIN-ului format din 8 cifre care poate fi  reprezentat în 
codul de bare EAN-8.

GTIN-13 Denumirea datã GTIN-ului format din 13 cifre care poate fi reprezentat în 
codurile EAN-13.

GTIN-14 Denumirea datã GTIN-ului format din 14 cifre care poate fi reprezentat fie în 
codul ITF-14, fie în codul GS1-128 de pe unitãþile de expediþie.

GS1 Corporaþia care administreazã sistemul GS1 ºi care guverneazã organizaþiile 
membre GS1.

Numãr articol comercial Numãr global de articol comercial.Noul termen care a înlocuit denumirea 
numãr articol.

ITF-14 Cod de bare format din 14 cifre, întreþesute 2 din 5. Este codul de bare folosit 
pentru reprezentarea numerelor GTIN-14 care nu sunt destinate punctelor 
de vânzare cu amãnuntul.

Indicatori laterali de margine Indicatori ai marginilor laterale albe minime necesare.

Margini laterale albe Spaþiile goale necesar a fi lãsate în stânga ºi în dreapta oricãrui cod de bare. 
Acestea diferã de la un tip de cod de bare la altul, aºa cum se poate vedea în 
Anexa 1.

Factor de mãrime Factorul folosit pentru scalarea dimensiunii nominale a fiecãrui cod de bare 
astfel încât sã i se asigure scanabilitatea.

Termen Explicaþie

Identificator de aplicaþie Numãrul format din douã, trei sau patru cifre care specificã datele care 
urmeazã imediat dupã acesta, în cazul codului de bare GS1-128.

Numãr articol Fosta denumire a numãrului global de articol comercial (GTIN).

Bare purtãtoare Bare orizontale tipãrite deasupra oricãrui cod de bare tipãrit la imprimantã, 
care indicã orice slãbire a intensitãþii culorii. De asemenea, sunt utilizate 
deasupra ºi dedesubtul codurilor de bare ITF-14 pentru a preveni scanãrile 
eronate.

Chenar purtãtor Barele care înconjoarã simbolul ITF-14 pentru a egaliza presiunea exercitatã 
de procesul de tipãrire flexografic pe întreaga suprafaþã a simbolului.

Unitate de consum Un articol care poate fi vândut la un punct de vânzare cu amãnuntul. De 
asemenea, denumit articol comercial.

EAN-8 Cod de bare format din 8 cifre folosit pentru reprezentarea unui GTIN-8.

EAN-13 Cod de bare format din 13 cifre folosit pentru reprezentarea unui GTIN-13.

EAN/UPC Denumirea simbologiei folosite de codurile de bare EAN-8, EAN-13, UPC-A ºi 
UPC-E.

GTIN Numãr global de articol comercial. Numãrul unic al unui produs. Acest 
numãr este folosit în codurile de bare ºi schimbul de mesaje electronice.

GTIN-8 Denumirea datã GTIN-ului format din 8 cifre care poate fi  reprezentat în 
codul de bare EAN-8.

GTIN-13 Denumirea datã GTIN-ului format din 13 cifre care poate fi reprezentat în 
codurile EAN-13.

GTIN-14 Denumirea datã GTIN-ului format din 14 cifre care poate fi reprezentat fie în 
codul ITF-14, fie în codul GS1-128 de pe unitãþile de expediþie.

GS1 Corporaþia care administreazã sistemul GS1 ºi care guverneazã organizaþiile 
membre GS1.

Numãr articol comercial Numãr global de articol comercial.Noul termen care a înlocuit denumirea 
numãr articol.

ITF-14 Cod de bare format din 14 cifre, întreþesute 2 din 5. Este codul de bare folosit 
pentru reprezentarea numerelor GTIN-14 care nu sunt destinate punctelor 
de vânzare cu amãnuntul.

Indicatori laterali de margine Indicatori ai marginilor laterale albe minime necesare.

Margini laterale albe Spaþiile goale necesar a fi lãsate în stânga ºi în dreapta oricãrui cod de bare. 
Acestea diferã de la un tip de cod de bare la altul, aºa cum se poate vedea în 
Anexa 1.

Factor de mãrime Factorul folosit pentru scalarea dimensiunii nominale a fiecãrui cod de bare 
astfel încât sã i se asigure scanabilitatea.
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Termen Explicaþie

Etichetã paletã Eticheta logisticã GS1 folositã pentru a urmãri ºi identifica paletele ºi orice 
alte unitãþi de transport.

Zone de liniºte O altã denumire a marginilor laterale albe.

SSCC Cod serial al containerului de expediþie. Identificator unic format din 18 cifre 
pentru unitatea de transport.

Reflectanþã Reflexia luminii de pe suprafeþe metalice foarte lucioase.

Substrat Materialul pe care este tipãrit codul de bare.

Simbologie Tipul de simbol de cod de bare.

Articol comercial Orice articol identificat pentru preþuire, comandã ºi facturare. Acesta include 
atât unitãþile de consum, cât ºi cele de expediþie.

Unitate de expediþie Un articol care este preþuit, comandat ºi facturat între producãtori, detailiºti 
ºi angrosiºti. De asemenea, denumit ambalaj colectiv.

Unitate de transport O unitate, spre exemplu o paletã, ambalatã pentru a transporta bunurile 
dintr-un loc într-altul.

Trunchiere Reducerea în înãlþime a unui cod de bare în timp ce lãþimea acestuia rãmâne 
neschimbatã.

Dimensiunea x Lãþimea nominalã a celei mai subþiri bare sau spaþiu a unui cod de bare 
tipãrit.

Termen Explicaþie

Etichetã paletã Eticheta logisticã GS1 folositã pentru a urmãri ºi identifica paletele ºi orice 
alte unitãþi de transport.

Zone de liniºte O altã denumire a marginilor laterale albe.

SSCC Cod serial al containerului de expediþie. Identificator unic format din 18 cifre 
pentru unitatea de transport.

Reflectanþã Reflexia luminii de pe suprafeþe metalice foarte lucioase.

Substrat Materialul pe care este tipãrit codul de bare.

Simbologie Tipul de simbol de cod de bare.

Articol comercial Orice articol identificat pentru preþuire, comandã ºi facturare. Acesta include 
atât unitãþile de consum, cât ºi cele de expediþie.

Unitate de expediþie Un articol care este preþuit, comandat ºi facturat între producãtori, detailiºti 
ºi angrosiºti. De asemenea, denumit ambalaj colectiv.

Unitate de transport O unitate, spre exemplu o paletã, ambalatã pentru a transporta bunurile 
dintr-un loc într-altul.

Trunchiere Reducerea în înãlþime a unui cod de bare în timp ce lãþimea acestuia rãmâne 
neschimbatã.

Dimensiunea x Lãþimea nominalã a celei mai subþiri bare sau spaþiu a unui cod de bare 
tipãrit.
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Dimensiunile codurilor de bare
Dimensiunile nominale (100%) ale codurilor de bare EAN ºi ITF-14. Toate dimensiunile sunt date în mm.
Dimensiunile codurilor de bare

Anexa 1

Dimensiunile marginilor laterale albe reprezentate aici sunt minimul acceptat pentru dimensiunile nominale ale simbolurilor, în practicã trebuind 
sã se lase mai mult spaþiu datoritã diferenþelor de tipãrire. De asemenea, aceste margini laterale albe se modificã proporþional  cu creºterea sau
descreºterea factorului de mãrime al acestor simboluri.

EAN-13EAN-13

5 941234 567899 >

3,63 2,31

25,9322,85

31,35

37,29

Margini laterale albe

18,23

Margini laterale albe

21,64

2,31 2,31

22,11

26,73

EAN-8EAN-8

0  5 9  4 1 2 3 4  5 6 7 8 9  9

Margine lateralã albã Margine lateralã albã

10,9

4,8

31,8

4,8

122,4

10,9

153,8

ITF-14ITF-14
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Crearea GTIN-urilor ºi 
SSCC-urilor
Companiile care doresc sã-ºi codifice 
cu coduri de bare produsele pentru 
comerþul liber trebuie sã devinã 
membre ale organizaþiei GS1, pentru 
a li se putea aloca un prefix de 
companie folosit la crearea 
numerelor globale de articol 
comercial (GTIN-uri), codurilor 
seriale ale containerelor de expediþie 
(SSCC) sau a oricãror alþi 
identificatori GS1. În România, 
organizaþia membrã GS1 este 
GS1 Romania.

Companiile care devin membre 
GS1 Romania primesc un prefix de 
companie GS1 care începe cu 594. 
Celelalte organizaþii GS1 membre 
alocã prefixe de companie începând 
cu alte numere.

Companiilor le vor fi alocate prefixe 
de companie de diferite lungimi, în 
funcþie de necesitãþile lor de 
numerotare. GS1 Romania a alocat 
pânã în anul 2005 companiilor
membre prefixe de companie 
formate din 7 cifre. Prefixele de 
companie alocate de GS1 Romania 
începând cu anul 2006 sunt formate 
din 8 cifre (sau 9 cifre pentru 
companiile mici care au nevoie de 
un numãr redus de coduri) ºi pot fi 
folosite pentru crearea GTIN-urilor ºi 
SSCC-urilor cu o lungime de 13, 14 
sau 18 cifre.

Crearea GTIN-urilor ºi 
SSCC-urilor

Anexa 2

Numerele Globale de Articol 
Comercial (GTIN-uri)
GTIN-urile sunt numere unice 
folosite pentru identificarea fiecãrui 
produs. Prefixele de companie GS1 
pot fi folosite pentru crearea GTIN-
urilor formate din 13 ºi 14 cifre. 
Fiecare utilizator trebuie sã se 
asigure cã baza sa de date poate 
înregistra GTIN-uri formate din 14 
cifre, întrucât aceste numere se pot 
regãsi pe produse care îi sunt livrate, 
chiar dacã utilizatorul decide ca el sã 
nu creeze numere GTIN-14. Acest 
lucru este important în mod special 
întrucât dezvoltãrile viitoare pot 
include ºi opþiunea cu 14 cifre la 
punctele de vânzare cu amãnuntul.

Numerele Globale de Articol 
Comercial ( )GTIN-uri
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Crearea GTIN-13
Cel mai folosit cod de bare este cel 
format din 13 cifre ºi este denumit 
EAN-13. GTIN-ul standard format din 
13 cifre ºi are urmãtoarea structurã:

Crearea GTIN-13

Prefixele de companie alocate de 
GS1 Romania încep cu 594.

Numerele formate din 13 cifre se 
creeazã adãugându-se cifrele 
referinþei articolului la prefixul de 
companie ºi calculându-se cifra de 
control finalã. Dacã aveþi un prefix de 
companie format din 7 cifre, 
adãugaþi cinci cifre, apoi calculaþi 
cifra de control. Dacã aveþi un prefix 
de companie format din 8 cifre, 
adãugaþi patru cifre, apoi calculaþi 
cifra de control. Dacã aveþi un prefix 
de companie format din 9 cifre, 
adãugaþi trei cifre, apoi calculaþi cifra 
de control. 

Calcularea cifrei de control este 
descrisã la finalul acestei anexe. De 
asemenea, un calculator online 
pentru cifra de control gãsiþi la 
adresa http://www.gs1.org/products 
solutions/barcodes/support/check_
digit_calculator.html

http://www.gs1.org/products 
solutions/barcodes/support/check_
digit_calculator.html

Este responsabilitatea 
dumneavoastrã sã faceþi cereri pe 
site-ul GS1 Romania ( ) 
de alocare online a numerelor de 
referinþã pentru articole. Aceste 

codaloc.gs1.rocodaloc.gs1.ro

cereri online sunt procesate ºi 
aprobate în aceeaºi zi. În principiu, 
fiecare produs (fie cã este un singur 
articol, fie cã este un ambalaj 
colectiv) trebuie sã aibã propriul 
numãr. Numerele nu au o 
semnificaþie, aºa cã ele se alocã 
secvenþial, de la 00000, 00001, 00002 
pânã la 99999 dacã aveþi prefix de 
companie format din 7 cifre. În cazul 
prefixelor de companie formate din 
8 ºi 9 cifre, numerotarea se începe de 
la 0000, 0001, 0002 ºi respectiv 000, 
001, 002.

Facilitatea online de alocare a 
numerelor de pe site-ul GS1 
Romania vã asigurã o listã completã 
a numerelor disponibile companiei 
dumneavoastrã, inclusiv cifra lor 
corectã de control. Când deveniþi 
membru al GS1 Romania, se 
genereazã o listã completã a 
numerelor alocate companiei 
dumneavoastrã. Banca 
dumneavoastrã de numere este 
securizatã ºi poate fi accesatã numai 
de cãtre compania dumneavoastrã 
prin intermediul numelui de 
utilizator ºi parolei furnizate prin 
contract.

Prefix 
companie
Prefix 
companie

594PPPP XXXXX C 100.000

594PPPPP XXXX C 10.000

594PPPPPP XXX C 1.000

Referinþã
articol
Referinþã
articol

Cifrã de
control
Cifrã de
control

Numãr de numere articol
care pot fi create
Numãr de numere articol
care pot fi create
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Crearea numerelor cu 
circulaþiei restrânsã (NCR) 
pentru produse cu greutate 
variabilã purtând marca 
fabricii
Produsele  care nu au greutate fixã ºi 
sunt vândute la punctele de vânzare 
cu amãnuntul se simbolizeazã cu 
coduri de bare folosind prefix de 
greutate variabilã purtând marca 
fabricii, disponibile la cerere de la 
GS1 Romania. Aceste prefixe speciale 
sunt folosite doar la articole care 

Crearea numerelor cu 
circulaþiei restrânsã (NCR) 
pentru produse cu greutate 
variabilã purtând marca 
fabricii

PrefixPrefix

25 M M M M M W W W W W C1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cod national
produs
Cod national
produs

Masa netã în Kg
cu 3 zecimale
Masa netã în Kg
cu 3 zecimale

Cifra de
control
Cifra de
control

variazã în dimensiune, iar acest lucru 
se reflectã în preþul lor, cea mai des 
întâlnitã variabilã fiind greutatea. 
Companiile care exportã aceste 
produse trebuie sã contacteze GS1 
Romania pentru detalii privind 
sistemele echivalente folosite în þara 
importatoare.

Alcãtuirea acestor numere este 
reprezentatã mai jos:
Primele ºapte cifre ale numãrului vor 
fi alocate producãtorului care vinde 
articolele cu greutate variabilã ºi se 
mai numesc numãr scurt de 
identificare. Sirul de cifre 
W W W W W  ce reprezintã 1 2 3 4 5

greutatea este completat de cântarul 
electronic pe care se face 
identificarea produsului. De 
asemenea, software-ul cântarului 
calculeazã ºi cifra de control a 
codului.

Codurile de bare EAN-13 care 
reprezintã aceste NCR-uri se tipãresc 
la cântãrire ºi mãsurare.

Alcãtuirea acestor numere este 
reprezentatã mai jos:

Crearea numerelor cu 
circulaþiei restrânsã (NCR) 
pentru produse cu greutate 
variabilã purtând marca 
detailistului
Numerele cu circulaþie restrânsã 
(NCR) pentru produse cu greutate 
variabilã purtând marca detailistului 
vor fi folosite de retaileri care vând 
produsele sub nume propriu ºi în 

Crearea numerelor cu 
circulaþiei restrânsã (NCR) 
pentru produse cu greutate 
variabilã purtând marca 
detailistului

propriile magazine. Acestea nu pot fi 
folosite în comerþul liber. Structura 
general adoptatã în România este 
reprezentatã mai jos, deºi unii 
retaileri preferã sã nu includã ºi 
verificatorul preþ:

Variabila
detailistului
Variabila
detailistului

21XXXX K PPPPP C

Verificator
preþ
Verificator
preþ

Preþul
în lei
Preþul
în lei

Cifra de
control
Cifra de
control

Verificatorul preþ se calculeazã 
folosindu-se cele cinci cifre dinaintea 
cifrei de control. Aceste NCR-uri se 
codificã în simbologie EAN-13.
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Crearea GTIN-14
Orice companie membrã GS1 îºi 
poate identifica unitãþile de 
expediþie (ambalajele colective) cu 
GTIN-13 sau GTIN-14. Companiile 
care vor utiliza GTIN-14 pentru 
ambalajele colective trebuie sã 
foloseascã simboluri de coduri de 
bare ITF-14 sau GS1-128.

Numerele sunt create prin 
adãugarea unui indicator ca prefix la 
numãrul GTIN-13 al produsului ºi 
recalcularea cifrei de control, aºa 
cum se poate vedea în tabelul din 
dreapta. Indicatorul poate lua orice 
valoare de la 1 la 8, pur ºi simplu 
creându-se un numãr diferit de 
articol pentru fiecare unitate diferitã 
de ambalare. (Numãrul 9 este folosit 
numai pentru identificarea 
ambalajelor colective ale produselor 
cu mãrime variabilã). Indicatorul nu 
are nici un înþeles, astfel încât toate 
detaliile articolului identificat în 
acest fel trebuie comunicate 
partenerilor comerciali pe cãile 
obiºnuite.

Crearea GTIN-14 Pãrþile componente ale 
GTIN-14
Companiile care folosesc aceste 
numere GTIN-14 îºi pot creºte 
semnificativ capacitatea de 
numerotare, dar acestea pot fi 
folosite numai pe unitãþi de 
expediþie (ambalaje colective).

Pãrþile componente ale 
GTIN-14

Numeroase companii nu vor alege sã 
foloseascã aceastã metodã pentru 
crearea GTIN-urilor, dar sistemele lor 
informatice trebuie sã poatã 
înregistra aceste numere de articol 
formate din 14 cifre.

Crearea SSCC
Acelaºi prefix de companie folosit 
pentru crearea GTIN-urilor este 
folosit ºi pentru crearea codurilor 
seriale ale containerelor de transport 
(SSCC) care sunt numere seriale 
unice pentru fiecare unitate logisticã. 
Companiile care au prefixul de 
companie GS1 format din 7 cifre pot 
crea pânã la 10 miliarde de SSCC-uri  
unice formate din 18 cifre.

Crearea SSCC

IndicatorIndicator

1 594123456789 6

2 594123456789 3

3 594123456789 0

4 594123456789 7

5 594123456789 4

6 594123456789 1

7 594123456789 8

8 594123456789 5

GTIN-13 al unui singur articol
fãrã cifra de control
GTIN-13 al unui singur articol
fãrã cifra de control

Noua cifrã 
de control
Noua cifrã 
de control
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Identificatorul de aplicaþie (AI) 
pentru SSCC-uri este întotdeauna 
00 ºi defineºte structura datelor.

Identificatorul de aplicaþie (AI) 
pentru SSCC-uri este întotdeauna 
00 ºi defineºte structura datelor.

Numãrul are patru componente, dar 
trebuie folosit întotdeauna ca numãr 
întreg în sistemul informatic al 
companiei. Ori de câte ori apare 
SSCC-ul într-un cod de bare GS1-128, 
acesta va fi precedat de 
identificatorul de aplicaþie 00.

Identificator
de aplicaþie
Identificator
de aplicaþie

00 X XXXXXXX XXXXXXXXX C

00 X XXXXXXXX XXXXXXXX C

00 X XXXXXXXXX XXXXXXX C

Cifrã de
extensie
Cifrã de
extensie

Prefix
companie
Prefix
companie

Numãr
serial
Numãr
serial

Cifra de
control
Cifra de
control

Cifra de extensie poate lua orice 
valoare între 0 ºi 9 ºi le permite 
utilizatorilor sã creeze mai multe 
SSCC-uri. Anterior era denumit 
indicator de ambalare, iar valoarea 
implicitã recomandatã pentru 
membrii GS1 Romania era 3.

Numãrul serial poate avea lungimea 
de ºapte pânã la nouã cifre, în 
funcþie de lungimea prefixului de 
companie, ºi este alocat de 
compania care ambaleazã unitãþile 
individuale în unitãþi de expediþie. 
Numãrul nu trebuie reutilizat cel 
puþin un an.

Calcularea cifrei de control
Ultima cifrã a oricãrui GTIN sau SSCC 
este o cifrã de control calculatã 
automat de calculator pentru a 
verifica compunerea corectã a 
numãrului. Cifra de control se 
calculeazã printr-un algoritm 
modulo 10 din celelalte cifre ale 
numãrului, urmãrindu-se urmãtorii 
paºi:

1. Începând cu cifra din dreapta 
numãrului (excluzînd cifra de 
control) se adunã cifrele alternativ, 
de la dreapta la stânga.

2. Rezultatul de la pasul 1 se 
înmulþeºte cu 3.

3. Se adunã cifrele rãmase.
4. Se adunã rezultatul de la pasul 2 

cu rezultatul de la pasul 3.
5. Cifra modulo 10 este cel mai mic 

numãr care, adunat la rezultatul de 
la pasul 4, dã un multiplu de 10.

Calcularea cifrei de control

De exemplu, pentru a calcula cifra de 
control pentru numãrul GTIN-13 
594123456789_:

De exemplu, pentru a calcula cifra de 
control pentru numãrul GTIN-13 
594123456789 :_

Un calculator online de cifre de 
control este disponibil la adresa 
http://www.gs1. rohttp://www.gs1. ro

594123456789_594123456789_

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Pasul 4

Pasul 5

RÃSPUNS

9 + 7 + 5+ 3 + 1+ 9 = 34

34 x 3 = 102

8 + 6 + 4 + 2 + 4+ 5 = 29

102 + 29 = 131

131 + C = 140

C = 9

Numãrul GTIN complet este 
5941234567899
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Procedee de tipãrire
Majoritatea unitãþilor de consum 
(produse care vor fi vândute la un 
punct de vânzare cu amãnuntul) ºi a 
unitãþilor de expediþie (ambalajele 
colective conþin mai multe unitãþi de 
consum) se vând întru-un ambalaj 
pe care este tipãrit un cod de bare. 
Pe unele produse se lipesc etichete 
autocolante cu codul de bare; 
indicaþii despre modul de tipãrire al 
acestora gãsiþi în partea a doua a 
acestei anexe.

Codul de bare inclus în grafica 
etichetei produsului trebuie ajustat 
astfel încât sã se þinã seama de 
întinderea cernelii tipografice. 
Aceasta deoarece tipãrite pe 
substrat barele codului apar puþin 
mai groase decât sunt pe placa 
tipograficã. Diferenþa dintre lãþimea 
barelor dupã tipãrire ºi lãþimea lor 
de pe placa tipograficã este 
denumitã câºtig la tipar.

Fiecare barã de pe placa tipograficã 
trebuie redusã în lãþime cu media 
câºtigului la tipar, iar acest procedeu 
este denumit reducerea lãþimii 
barelor.

Procedee de tipãrire

Anexa 3

Toate barele trebuie sã aibã aceeaºi 
reducere în lãþime astfel încât 
spaþiile de la placa tipograficã sã fie 
mai late decât vor apãrea dupã 
tipãrire. Aceastã ajustare a lãþimii 
barelor poate fi determinatã prin 
folosirea unui tipometru. Tipografia 
vã poate oferi informaþii privind 
câºtigul la tipar, iar furnizorul de 
master filme va putea astfel ajusta 
codul de bare în conformitate cu 
procedeul de tipãrire care va fi 
folosit.

Fiecare procedeu de tipãrire are 
propriile toleranþe de acurateþe ºi de 
câºtig la tipar, de accea este 
important de ºtiut care sunt acestea 
înainte de a alege dimensiunea 
codului de bare. ªi tipul de  substrat 
pe care se tipãreºte influenþeazã, de 
asemenea, dimensiunea codului de 
bare, astfel încât acesta sã fie tipãrit 
cu acurateþe.

Dacã este posibil, atunci când se 
utilizeazã procedeul flexografic de 
tipãrire, barele codului trebuie sã fie 
orientate paralel cu sensul de mers 
al cartonului prin maºina de tipar. 
Dacã barele codului sunt 
perpendiculare pe direcþia tipãririi, 
trebuie sã se evite distorsionarea 
simbolului. Când se foloseºte 
procedeul de tipãrire prin 
rotogravurã, simbolul trebuie aliniat 
de-a lungul cilindrului de gravurã 
astfel încât codul sã aibã barele cât 
mai puþin aspre.
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Tipãrirea la imprimantã
Tipãrirea codurilor de bare la 
imprimantã se utilizeazã când se 
includ informaþii variabile, cum ar fi 
data expirãrii în cazul codurilor de 
bare GS1-128 folosite pe unitãþile de 
expediþie. Sunt ºi companii care 
tipãresc etichete cu coduri de bare la 
imprimantã, în special pentru 
produsele care nu au ambalaje 
pretipãrite. Tipãrirea se poate face la 
imprimantã laser, cu jet de cernealã, 
cu transfer termic sau matricialã.

Pentru o imprimare corectã, 
imprimanta trebuie sã aibã o 
rezoluþie de cel puþin 200 dpi.

O imprimantã cu rezoluþia de 
200 dpi va putea tipãri coduri de 
bare cu dimensiunea x de 0,25 mm, 
0,375 mm, 0,50 mm. O imprimantã 
cu rezoluþia 300 dpi va putea tipãri 
coduri de bare cu dimensiunea x de 
0,25 mm, 0,333 mm, 0,416 mm, 0,50 
mm ºi aºa mai departe.

Tipãrirea la imprimantã

Toate imprimantele, fie cã sunt laser, 
cu jet de cernealã, cu transfer termic 
sau matriciale, vor tipãri codurile cu 
marginile barelor definite mai bine 
dacã simbolurile sunt orientate cu 
barele în sensul de trecere al 
substratului prin imprimantã.

Tipãrind în acest fel, cu barele 
codului paralele cu sensul de trecere 
al substratului prin imprimantã, vã 
asiguraþi ºi cã simbolurile de cod de 
bare nu depãºesc lãþimea maximã 
utilã de tipãrire a imprimantei.

Dacã se doreºte tipãrirea unui cod de 
bare mai lat decât lãþimea maximã 
utilã de tipãrire a imprimantei, 
atunci acesta trebuie rotit 
perpendicular pe sensul trecerii 
substratului prin imprimantã. 
Aceasta înseamnã cã orice slãbire a 
intensitãþii tipãririi va produce zone 
mai albe de-a lungul codului de 
bare, ceea ce-i va reduce din 
înãlþimea utilã ºi-l va face mai dificil 
de scanat.

Potrivirea corectã dintre tipul de 
etichete autocolante ºi procedeul de 
tipãrire este importantã, deoarece 
substratul de calitate slabã lasã 
scame care pot obtura capetele de 
tipãrire ale imprimantei sau le 
uzeazã mai repede. De asemenea, 
este necesarã potrivirea dintre 
panglica de cernealã ºi imprimanta 
cu transfer termic sau matricialã 
folositã, pentru a fi siguri cã se aplicã 
presiunea corectã de cãtre acele de 
tipãrire. Chiar ºi nepotrivirea corectã 
a panglicii de cernealã cu substratul 
poate produce rezultate bune, dar 
imprimanta va necesita costuri de 
întreþinere mai mari. De aceea, se 
recomandã sã se foloseascã 
combinaþii verificate de panglicã de 
cernealã ºi substrat de imprimare ºi, 
de asemenea, sã se foloseascã un 
echipament pentru verificarea 
calitãþii imprimãrii.

Tipãrirea cu transfer termic a 
codurilor de bare poate fi potrivitã 
doar pentru anumite produse. 
Aceste etichete sunt sensibile la 
cãldurã ºi nu sunt potrivite pentru 
bunuri þinute direct în lumina 
soarelui sau dacã etichetele mai sunt 
supuse încãlzirii dupã procesul de 
aplicare a lor pe produse.
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Anexa 4

Tipãrirea codurilor de bare 
GS1-128
Aceste coduri de bare sunt aproape 
întotdeauna tipãrite la imprimantã, 
astfel încât operatorul 
echipamentului trebuie sã cunoascã 
anumite cerinþe.

Funcþia 1
Simbolurile GS1-128 sunt un subset 
al Codului 128 ºi necesitã prezenþa 
unui caracter simbol special (alcãtuit 
din trei bare ºi trei spaþii), denumit 
Funcþie 1, care sã fie folosit ca parte a 
începutului codului. Dacã caracterul 
Funcþie 1 nu este introdus corect la 
început, codul de bare nu va 

Tipãrirea codurilor de bare 
GS1-128

Funcþia 1

Secþiune mãritã a începutului codului
GS1-128, având caracterul Funcþie 1 
marcat cu portocaliu.

Alegerea setului de caractere corect
Pentru a ajuta utilizatorii sã 
minimizeze spaþiul ocupat de aceste 
coduri de bare, existã mai multe 
seturi de caractere. Pentru cifre, se 
foloseºte setul de caractere C pentru 
a tipãri perechi de cifre folosind un 
singur caracter simbol. Dacã sunt 
necesare ºi litere ºi cifre, se folosesc 
seturile de caractere B sau A.

Concatenarea
Concatenarea este un mijloc eficient 
de a codifica mai multe ºiruri de 
elemente într-un singur cod de bare 
ºi este folositã pentru a economisi 
spaþiu pe etichetã ºi pentru 
optimizarea operaþiunilor de 
scanare.

În codul de bare GS1-128, ºirurile de 
elemente pot sã aparã în orice 
ordine.

Recomandarea de bunã practicã este 
sã se punã datele de lungime fixe 
înaintea oricãror date variabile, 
pentru a minimiza lungimea codului 
de bare. Dacã un câmp de lungime 
variabilã este urmat de alt ºir de 
elemente, atunci acesta trebuie sã se 
termine cu caracterul Funcþie 1. Când 
un câmp de mãrime variabilã apare  
la sfârºitul codului GS1-128, nu este 
necesar ca acesta sã se termine cu 
caracterul Funcþie 1.

SSCC-ul, definit de AI 00, trebuie sã 
aparã întotdeauna în codul de bare 
tipãrit cel mai jos pe etichetã. 
SSCC-ul poate fi de sine stãtãtor sau 
concatenat împreunã cu alte date în 
acelaºi cod de bare. Concatenarea nu 

Alegerea setului de caractere corect

Concatenarea

poate fi folositã cu SSCC pe etichete 
format standard A6, deoarece codul 
de bare ar fi prea lat pentru etichetã.

Alegerea dimensiunii corecte 
Codurile de bare GS1-128 pot varia 
în dimensiune în funcþie de 
acurateþea cu care pot fi tipãrite. 
Lãþimea maximã a dimensiunii x 
(lãþimea celei mai subþiri bare sau 
spaþiu) este 1,016 mm, iar lãþimea 
minimã este 0,495 mm.

Utilizatorii trebuie sã aleagã o 
dimensiune x care poate fi reprodusã 
de imprimanta din dotare. 
Dimensiunea x trebuie sã fie 
multiplu al lãþimii celei mai mici 
bare, astfel încât, dacã se foloseºte o 
imprimantã cu rezoluþia 200 dpi, 
dimensiunea x poate fi 0,50 mm, 
0,625 mm, 0,75 mm, 0,875 mm ºi 
1,00 mm.

Dacã utilizatorul foloseºte etichete 
autocolante, o dimensiune x de 
0,50 mm este acceptabilã, codurile 
de bare tipãrite întrunind gradul 
minim la verificare.

Dacã utilizatorii tipãresc aceste 
coduri de bare GS1-128 direct pe 
ambalajul exterior al unitãþii de 
expediþie, atunci este recomandatã o 
dimensiune x de 1,00 mm ºi, de 
asemenea, folosirea echipamentului 
de verificare, pentru a verifica dacã 
simbolurile întrunesc gradul minim 
necesar. 

Alegerea dimensiunii corecte 
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Înãlþimea barelor
Indiferent de dimensiunea x aleasã, 
înãlþimea barelor trebuie sã fie cel 
puþin 32 mm.

Menþinerea unor margini laterale 
albe corespunzãtoare
În cazul unui simbol cu dimensiunea 
x de 1 mm, marginile laterale albe 
trebuie sã fie de 10 mm. Marginea 
lateralã albã este întotdeauna de 10 
ori mai mare decât dimensiunea x, 
dar când dimensiunea x este de 
0,50 mm, este recomandat ca 
marginile laterale albe sã aibã cel 
puþin 7 mm de fiecare parte.

Când sunt necesare parantezele în 
jurul identificatorilor de aplicaþie?
Parantezele sunt folosite în jurul 
fiecarui identificator de aplicaþie (AI) 
atunci când aceste date sunt tipãrite 
sub codul de bare. Aceasta uºureazã 
citirea de cãtre oameni a AI ºi a 
datelor pe care le definesc. 
Parantezele nu sunt codificate în 
simbolul GS1-128 ºi nici nu apar în 
jurul identificatorilor de aplicaþie 
atunci când aceºtia sunt menþionaþi 
în altã parte.

Înãlþimea barelor

Menþinerea unor margini laterale 
albe corespunzãtoare

Când sunt necesare parantezele în 
jurul identificatorilor de aplicaþie?

Determinarea lungimii unui cod 
GS1-128
Codurile de bare GS1-128 pot varia 
în lungime în funcþie de  câtã 
informaþie este codificatã, deci este 
important sã se verifice ca lungimea 
maximã a simbolului, inclusiv 
marginile laterale albe, sã nu 
depãºeascã 165 mm. Fiecare 
caracter simbol (cu excepþia 
caracterului stop) are o lãþime de 
11 mm în cazul unei dimensiuni x de 
1 mm, iar fiecare simbol trebuie sã 
includã patru caractere simbol.

De exemplu, cât de lung va fi un cod 
de bare GS1-128 care include un 
GTIN ºi data expirãrii? Datele care 
trebuie codificate în simbol sunt 
toate numerice, deci se va folosi 
setul de caractere C.

Datele ce trebuie codificate vor fi 
urmãtoarele:

010594123456789917090606

Codul de bare începe cu caracterele 
Start C ºi Funcþie 1 ºi se terminã cu 
un caracater simbol ºi un caracter 
stop. Cele 24 de numere 
reprezentate în simbol vor fi 
codificate, folosind setul C de 
caractere,  prin 12 caractere simbol, 
astfel încât codul de bare complet va 
avea în lungime 16 caractere simbol.

Determinarea lungimii unui cod 
GS1-128

010594123456789917090606

Lãþimea codului de bare (pentru o 
dimensiune x de 1 mm) va fi:

(16 x 11) mm + 2 mm pentru 
caracterul stop + 20 mm pentru cele 
douã margini laterale albe

176 + 2 +20 = 198 mm

Aceastã dimensiune depãºeºte 
lungimea maximã permisã, astfel 
încât trebuie redusã dimensiunea x. 
Dacã alegem o dimensiune x de 
0,50 mm, atunci codul de bare va 
avea jumãtatea din aceastã lungime, 
adicã 99 mm.

Dacã alegem o dimensiune x de 
0,625 mm, atunci lungimea va fi de 
123,75 mm, iar în cazul unei 
dimensiuni x de 0,75 mm, lungimea 
va fi de 148,5 mm.
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Alegerea identificatorului de 
aplicaþie corect
Atunci când se codificã o informaþie 
suplimentarã pe o unitate de 
expediþie, pe lângã GTIN-ul 
produsului se include, spre exemplu, 
data expirãrii. GTIN-ul produsului 
trebuie specificat prin AI 01, iar 
informaþiile suplimentare sunt 
definite prin identificatorii de 
aplicaþie explicaþi în Specificaþiile 
Generale GS1. Mai jos sunt 
menþionaþi cei mai utilizaþi 
identificatori de aplicaþie ºi lungimea 
lor.

Alegerea identificatorului de 
aplicaþie corect

Când se eticheteazã palete, trebuie 
folositã eticheta logisticã GS1. Toate 
datele de pe etichetã trebuie sã se 
refere la conþinutul întregului palet. 
SSCC-ul este singurul element 
obligatoriu ºi va fi singura referinþã 
utilizatã pe paletele conþinând 
produse mixte.

În cazul paletelor cu un conþinut 
uniform, pot fi folosiþi oricare dintre 
identificatorii de aplicaþie enumeraþi 
mai jos. De reþinut cã nu se pot folosi 
împreunã AI 01 ºi AI 02.

AI 01 trebuie folosit numai atunci 
când paleta este ºi unitate de 
expediþie, adicã este comandatã ºi 
facturatã ca un singur articol. În 
toate celelalte cazuri, pentru 
descrierea conþinutului paletei se 
folosesc AI 02 ºi AI 37.

Aceasta nu este o listã completã a identificatorilor de aplicaþie ce pot fi folosiþi pe unitãþi de expediþie sau pe palete. Vã rugãm 
consultaþi Specificaþiile Generale GS1 pentru o listã completã a identificatorilor de aplicaþie.

00 Codul serial de Lungime fixã, 18 cifre Trebuie folosit pe toate etichetele logistice GS1.
expediþie al containerului

01 Identificarea unei Lungime fixã, 14 cifre
unitãþi de expediþie

02 Identificarea conþinutului Lungime fixã, 14 cifre Nu trebuie folosit împreunã cu AI 01 pentru 
unei unitãþi logistice identificarea unei unitãþi de expediþie.

10 Numãr de lot Lungime variabilã, pânã la Fiecare AI trebuie folosit o singurã datã pe fiecare
20 caractere alfanumerice etichetã; loturile neomogene ºi variantele cu 

produsele neomogene nu pot fi identificate cu
identificatori de aplicaþie standard.

15 Data minimã de valabilitate AALLZZ, lungime fixã, Paleta trebuie sã conþinã produse cu aceeaºi
(Best Before sau Sell By) 6 cifre datã minimã de valabilitate.

17 Data maximã de valabilitate AALLZZ, lungime fixã, Paleta trebuie sã conþinã produse cu aceeaºi
(Use By sau Expiry) 6 cifre datã maximã de valabilitate.

20 Variantã de produs Lungime fixã, 2 cifre

21 Numãr serial Lungime variabilã, pânã la Nu poate fi folosit la identificarea a mai mult de 
20 caractere alfanumerice un singur articol.

37 Numãrul de unitãþi de Lungime variabilã, pânã la Nu trebuie utilizat împreunã cu AI 01.
expediþie conþinute 8 cifre

3102 Greutatea netã în kg, Lungime fixã, 6 cifre Trebuie utilizat numai împreunã cu o mãsurã variabilã
cu douã zecimale GTIN-14.

AIAI DescriereDescriere FormatFormat
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Simboluri vizibile prin 
ambalajul colectiv exterior
Când se codificã o unitate de 
expediþie, nu trebuie sã poatã fi citit 
nici unul dintre codurile de bare de 
pe unitãþile de consum din interiorul 
ambalajului colectiv. Dacã 
simbolurile de cod de bare pot fi 
citite, existã posibilitatea ca unul 
dintre acestea sã fie citit în locul 
celui corect de pe ambalajul colectiv. 
Aceastã problemã este denumitã 
simbol vizibil prin ambalajul colectiv.

Când au loc situaþii de vizibilitate 
prin ambalajul colectiv, devine 
dificilã folosirea sistemelor automate 
de scanare întrucât este foarte 
posibil sã fie scanat articolul care nu 
trebuie. 

Simboluri vizibile prin 
ambalajul colectiv exterior

Anexa 5

Aceasta înseamnã o capturã 
incorectã a datelor ºi un preþ greºit 
afiºat la punctul de vânzare ºi
reprezintã o problemã pentru 
retailerii cash & carry, care vând atât 
unitãþi de expediþie, cât ºi unitãþi de 
consum. Aceºtia nu pot alege sã 
citeascã la punctele de vânzare, spre 
exemplu, doar coduri de bare ITF-14 
sau GS1-128, întrucât trebuie sã 
poatã citi ºi simbolurile EAN-13 de 
pe unitãþile de consum.

Trebuie acordatã o mare atenþie ca 
simbolurile de coduri de bare de pe 
unitãþile de consum sã nu fie vizibile 
în întregime. Recentele directive 
privind reciclarea ambalajelor 
încurajeazã producãtorii sã 
foloseascã ambalarea colectivã prin 
înfoliere, cu folie obscurã, ce poate fi 
consideratã un mijloc eficient de a 
face necitibile codurile de bare de pe 
unitãþile de consum.

Dacã unitãþile de consum sunt de 
formã dreptunghiularã în secþiune, 
atunci este posibilã ambalarea lor 
colectivã astfel încât toate codurile 
de bare de pe unitãþile individuale sã 
fie orientate spre interiorul 
ambalajului, dar aceastã metodã nu 
este fezabilã în cazul produselor 
rotunde, cum sunt conservele sau 
sticlele. Când unitãþile de consum 
sunt ambalate colectiv folosindu-se 
un capac de carton ºi apoi 
împachetate cu folie transparentã, 
vizibilitatea simbolului prin 
ambalajul exterior poate fi evitatã 
prin tipãrirea codurilor de bare la 
baza unitãþilor de consum. Aceasta 
înseamnã cã marginile capacului de 
carton vor acoperi o parte a 
codurilor de bare ale unitãþilor de 
consum ºi le va face necitibile.
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Cum se comparã 
dimensiunea x cu 
factorul de mãrire
Fiecare cod de bare are un design 
modular, în sensul cã diferitele lãþimi 
ale barelor ºi spaþiilor (precum ºi 
zonele de liniºte sau marginile 
laterale albe) sunt toate multipli ale 
dimensiunii unui modul. 
Dimensiunea modulului este cea a 
celei mai subþiri bare sau spaþiu, 
iar aceasta este denumitã 
dimensiunea x.

Când codurile de bare EAN-8 ºi 
EAN-13 au dimensiunea nominalã, 
dimensiunea x este de 0,33 mm. 
Aceasta înseamnã cã lãþimile barelor 
ºi spaþiilor acestor simboluri trebuie 
sã fie multiplicate o datã, de douã 
ori, de trei ori sau de patru ori 
0,33 mm. Când un cod de bare este 
mãrit sau micºorat,  acest lucru 
trebuie fãcut proporþional, astfel 

Cum se comparã 
dimensiunea x cu 
factorul de mãrire

încât un simbol mai lat sã fie ºi mai 
înalt.

Dacã dimensiunea codurilor de bare 
ITF-14 sau GS1-128 variazã, numai 
lãþimea lor se schimbã, înãlþimea 
barelor trebuind sã rãmânã 32 mm. 
Aceasta înseamnã cã în cazul 
dimensiunii x a acestor simboluri, 
numai un aspect al simbolului se 
schimbã.

Relaþia dintre dimensiunea x ºi 
dimensiunea nominalã nu este 
aceeaºi pentru toate codurile de 
bare. În sistemul GS1, aceastã relaþie 
este diferitã pentru codurile de bare 
EAN/UPC de cea pentru codurile de 
bare ITF-14 ºi GS1-128. Cele douã 
relaþii sunt reprezentate în tabelele 
din dreapta:

Dimensiunea x explicatãDimensiunea x explicatã

Existã numai patru lãþimi ale elementelor negre ºi albe ale codurilor de bare 
EAN-8 ºi EAN-13.

Lãþimea celei mai mici bare sau spaþiu este denumitã dimensiunea x; toate 
celalalte elemente sunt multipli ai acestei dimensiuni.

5 941234 567899 >x 2x 3x 4x

Dimensiunile x ºi factorii de mãrire
pentru codurile EAN/UPC
Dimensiunile x ºi factorii de mãrire
pentru codurile EAN/UPC

Dimensiunea x Factor de mãrire

0,25 mm 75,75%

0,264 mm 80%

0,33 mm 100%

0,495 mm 150%

0,66 mm 200%

Dimensiunea x Factor de mãrire

Dimensiunile x ºi factorii de mãrire
pentru codurile ITF-14 ºi GS1-128
Dimensiunile x ºi factorii de mãrire
pentru codurile ºITF-14 i GS1-128

Dimensiunea x Factor de mãrire

0,495 mm 48,7%%

0,635 mm 62,5%

1,016 mm 100%

Dimensiunea x Factor de mãrire

Anexa 6



Scopul acestui document este de 
a le oferi membrilor GS1 
Romania, într-o manierã 
accesibilã ºi simplã, recomandãri 
de bune practici pentru marcarea 
cu coduri de bare a produselor. 
Acest document nu acoperã 
complet subiectele dezbãtute ºi 
nu înlocuieºte Specificaþiile 
Generale GS1, care rãmân 
documentul standard de 
referinþã  al acestui document.

Scopul acestui document este de 
a le oferi membrilor GS1 
Romania, într-o manierã 
accesibilã ºi simplã, recomandãri 
de bune practici pentru marcarea 
cu coduri de bare a produselor. 
Acest document nu acoperã 
complet subiectele dezbãtute ºi 
nu înlocuieºte Specificaþiile 
Generale GS1, care rãmân 
documentul standard de 
referinþã  al acestui document.

Informaþii suplimentare

Aceastã broºurã este un sumar al 
Specificaþiilor Generale GS1 pentru 
marcarea cu coduri de bare a 
produselor manipulate în comerþul 
liber. Dacã aplicarea vreunei reguli 
din aceastã broºurã vã este neclarã, 
vã rugãm contactaþi Departamentul 
Codificare al GS1 Romania.

De asemenea, informaþii 
suplimentare se pot obþine de la 
personalul GS1 Romania, la telefon 

 ºi  sau 
e-mail .
021 317 80 31 021 317 80 32

office@gs1.ro
021 317 80 31 021 317 80 32

office gs1.ro@



GS1 Romania - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1
Str. Mexic Nr. 13, Sector 1, 
Bucureºti, Cod 011755, România

  +40 21 317 80 31, +40 21 317 80 32
  +40 21 317 80 33
  office@gs1.ro

T
F
E

www.gs1ro.org

GS1 Romania - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1

5 940010 700055 >

Introduceþi cifrele
codului de bare

pentru a afla 
mai multe informaþii

Vizitaþi
m.coduridebareonline.ro
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