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În toate lanturile de distribuþie, managementul corect al 
logisticii, optimizeazã circulaþia produselor ºi materialelor, ºi 
asigurã legãtura dintre fluxul produselor fizice ºi fluxul 
informaþiilor. Este necesarã o abordare holisticã a activitãþii 
unei companii cât ºi a ciclului de viaþã al unui anumit produs, de 
la conceperea lui pânã la desfacerea acestuia. Ca o consecinþã, 
managementul logisticii este poziþionat la intersecþia dintre 
activitãþile multiple ale unei companii ºi mediu.

În industria îngrijirii sãnãtãþii (asistenþei medicale), logistica 
gestioneazã fluxul materialelor, produselor ºi controleazã 
fluxul de informaþii legate de aceste produse pentru asigurarea 
calitãþii ºi securitãþii la un înalt nivel de performanþã ºi eficienþã, 
de la producãtor la pacient.

Managementul logisticii are o abordare globalã a proceselor 
din lanþul de distribuþie. În orice moment, toþi participanþii la 
lanþul de distribuþie sunt implicaþi în toate (sau parþial) 
operaþiunile logistice, dupã cum urmeazã: 

Managementul recepþiei ºi inventarierii materiilor prime, 
ambalarea materialelor, producerea, managementul 
inventarului produselor finite, localizarea unitãþii de producþie, 
colectarea comenzilor, expedierea, transportul.

Depozitare / Vânzãtor / Transportator
Managementul recepþiei ºi inventarierii produselor, comasarea 
/ despartajarea, reciclarea, constituirea de loturi ºi pachete, 
colectarea comenzilor, urmãrirea, trasabilitatea, expedierea.

Expeditorul
Transport ºi livrare a materiilor prime, împachetate ºi a 
produselor finite.

Recepþia, managementul inventarului, colectarea comenzii, 
managementul unitar, distribuþia, administrarea ºi 
trasabilitatea produselor, ca ºi în anumite cazuri, asigurarea 
serviciilor logistice.
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Cele mai importante beneficii ale trasabilitãþii produselor ºi 
informatizãrii în sectorul asistenþei medicale, sunt:
• asigurarea securitãþii pacienþilor ºi a profesioniºtilor din 

domeniul asistenþei medicale;
• controlul costurilor de producþie ºi procurare a materialelor 

ºi produselor medicale;
• controlul coasturilor logistice;
• facilitarea facturãrii fiecãrui produs;
• menþinerea conformitãþii cu reglementãrile în vigoare.

Standardele GS1 de identificare globalã ºi multi-sectorialã, 
asigurã avantajele mai sus-menþionate ºi contribuie la:
• creºterea fiabilitãþii urmãririi fizice a produselor ºi 

materialelor;
• reducerea numãrului de controverse între partenerii din 

lanþul de distribuþie ºi optimizarea coordonãrii comenzilor, 
recepþiilor ºi facturilor;

• eliminarea duplicãrii intrãrilor;
• economisirea timpului în pregãtirea produselor, expedierea 

ºi recepþia lor;
• îmbunãtãþirea trasabilitãþii ºi implicit a securitãþii 

pacientului;
• managementul eficient ºi direcþionat al produselor 

contramandate sau retrase de la vânzare;
• creºterea siguranþei ºi optimizarea inventarierii;
• îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor în unitãþile de asistenþã 

medicalã;
• posibilitatea înregistrãrii automate a datelor pentru 

asigurarea calitãþii informaþiilor ºi a trasabilitãþii.



Industrie ààà

Producþie á
• Recepþia notei de expediþie care indicã 

informaþii de trasabilitate legate de 
materialele prime ºi modul de 
ambalare folosit.

• Controlul cantitãþilor mãrfurilor 
utilizând SSCC.

• Validarea semnãturilor pe foile de 
recepþie ºi livrare.

• Înregistrarea numerelui lotului / 
grupajului ºi a datei.

• Acceptarea materialelor primare.
• Înregistrarea numerelor de lot folosite.
• Atribuirea GTIN, marcarea pentru 

unitãþile de bazã ºi crearea numerelor 
lor de lot.

• Legãtura între numãrul lotului de 
producþie ºi materia primã folositã.

• Atribuirea GTIN ºi SSCC pentru unitãþile 
logistice.

• Înregistrarea legãturii între SSCC ºi 
conþinutul unitãþilor logistice: GTIN + 
numãr lot / grupaj + data expirãrii.



Descrierea proceselor majore  
Fiecare din aceste procese poate fi îndeplinit de organizaþii   

Furnizorul serviciilor logistice ààà

Depozitare - Pregãtire á
• Managementul recepþiei produselor fizice 

ºi a expedierilor folosind SSCC.
• Managementul separãrii ºi eliberãrii 

loturilor de produse.
• Atribuirea locaþiilor.
• Înregistrarea miºcãrii mãrfurilor.
• Inventarul fizic al produselor.
• Colectarea comenzilor.
• Crearea unitãþilor logistice, alocarea ºi re-

marcarea SSCC-ului.
• Urmãrirea miºcãrii inventarului, prin 

legãtura cu SSCC, destinaþia expedierii 
produsului, a lotului/grupajului.

Expedierea á
• Încãrcarea.
• Citirea ºi înregistrarea SSCC.
• Trimiterea notelor de expediþie cãtre 

destinatarii nominalizaþi pentru livrare.
• Trimiterea ordinelor de expediþie cãtre 

cãrãuºi.
• Dupã livrare, cãrãuºul trimite raportul 

situaþiei transporturilor efectuate.
• Integrarea informaþiilor în vederea 

coordonãrii eficiente a comenzilor, 
livrãrilor ºi facturilor.



din lanþul de distribuþie
diferite sau de o singurã entitate organizaþionalã

Recepþia á
Pentru fiecare participant care primeºte 
marfa:
• Planificarea recepþiei bunurilor pe baza 

notelor de expediþie.
• Descãrcarea bunurilor ºi citirea SSCC.
• Controlul primirilor printr-o coordonare 

eficientã cu notele de expediþie.
• Coordonarea comenzilor ºi livrãrilor, 

trimiterea de înºtiinþãri ale recepþiei.
• Introducerea datelor produsului în 

evidenþele inventarului.
• Transmiterea informaþiilor pentru 

managementul eficient al comenzilor ºi 
facturilor.

Furnizarea asistenþei medicale á
• Serviciile ºi unitãþlle funcþionale identificate 

prin GLN, trimit cereri interne folosind 
GTIN-ul produsului.

• Pregãtirea proceselor, atribuirea ºi 
înregistrarea SSCC-ului, livrarea ºi recepþia, 
toate sunt bazate pe aceeaºi informaþie ca 
ºi toate celelalte procese logistice. 

• Sterilizarea, albirea ºi restaurarea sunt toate 
procese ale producþiei care folosesc 
întreaga gama a identificatorilor GS1: GTIN, 
SSCC, GRAI.

• Urmãrirea livrãrilor interne este fãcutã cu 
ajutorul GRAI, care identificã materialul ºi 

Facilitãþile  



permite de asemenea monitorizarea 
materialelor pe traseu la spãlare, 
dezinfectare, întreþinere, etc.

• Trasabilitatea livrãrilor este înlesnitã de 
legãtura între GRAI ºi conþinutul livrãrilor 
care se regãseºte în SSCC.

• Pacienþii ºi serviciile asigurate lor, sunt 
identificate folosind GSRN, care se citeºte 
ºi înregistreazã într-o bazã de date în 
fiecare etapã ºi miºcare a pacientului pe 
durata spitalizãrii. GSRN contribuie astfel 
la siguranþa ºi trasabilitatea pacientului.

• Produsele sunt identificate cu GTIN-ul lor 
+ numãrul de lot/paletã/grupaj ºi sunt 
înregistrate în fiºa pacientului pentru a 

asigura siguranþa completã a 
trasabilitãþii tuturor evenimentelor care 
au loc pe timpul spitalizãrii acestuia. 
Aceste informaþii faciliteazã facturarea 
personalizatã a medicamentelor 
administrate ºi a serviciilor de asistenþã 
medicalã furnizate.

sistemului de asistenþã medicalã ààà



à GTIN-ul (Numãrul Global de Comercializare al Produsului) este un numãr de 
identificare pentru produse ºi servicii. Este construit în mod normal dintr-un prefix 
atribuit companiei de GS1, o numãr de referinþã a produsului definit de companie ºi o cifrã 
de control.

   Prefix de companie GS1        Referinþã articol

N1   N2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12                

Când se atribuie un numãr GTIN, producãtorul trebuie sã transmitã informaþia legatã de 
acest numãr ca ºi modalitatea de împachetare. Toate unitãþile (de bazã sau logistice) 
poartã un GTIN. 
Detalii suplimentare pot fi gãsite la adresa  . 

à GLN-ul (Numãrul Global al Locaþiei) este un numãr format din 13 digiþi care identificã 
orice locaþie fizicã sau legalã implicatã într-o anumitã tranzacþie. De exemplu: originea 
comenzii, locaþia expedierii produsului, locaþia de descãrcare a produsului ºi destinaþia 
finalã a livrãrii (unitatea de asistenþã medicalã, etc.). Detalii suplimentare pot fi gãsite la 
adresa  . 

à SSCC-ul (Codul Seriei de Expediþie a Containerului) este un numãr format din 18 digiþi 
care identificã o unitate logisticã. Ca toate cheile de identificare GS1, prin structura sa 
standardizatã, SSCC garanteazã unicitatea sa. Orice unitate logisticã care este stocatã, 
expediatã, transportatã sau primitã, este în acest fel uºor de identificat folosind SSCC. 
Douã unitãþi comerciale care au acelaºi GTIN vor avea douã SSCC diferite. SSCC este folosit 
pentru a gestiona depozitarea ºi expedierile unitãþilor care sunt direcþionate ºi urmãrite 
independent.
SSCC, care trebuie marcat pe fiecare unitate logisticã, este cheia de accesare a 
informaþiilor conþinute în notificarea expedierii electronice (Aviz de Expediþie (ASN) sau 
Aviz de Desfacere) care include informaþii dinamice ca de exemplu numãrul lotului / 
grupajului, data de expirare, etc. Aceasta este o facilitate care permite urmãrirea internã a 
unitãþii logistice. Astfel de informaþii pot fi furnizate ºi în coduri de bare pe etichete 
logistice GS1. 

 
à GS1 - 128 este simbolizarea linearã în coduri de bare. Data Matrix este simbolizarea 2D. 
Ambele sunt capabile sã transmitã informaþii folosind Identificatorii de Aplicaþie GS1 care 
sunt definiþi de GS1 ºi permit prin codurile de bare, identificarea produsului (GTIN), data 
expirãrii, informaþii de expediere, etc. 
Codul de bare folosit este în conformitate cu datele cerute pentru aplicaþia de afaceri ca ºi 
de mãrimea ambalajelor. În cazul produselor de serie, ºi ca parte a luptei împotriva 
contrafacerilor, pot fi folosite ºi etichete electronice (tehnologia RFID). 
Detalii suplimentare pot fi gãsite la adresa  .

à Dezvoltarea schimburilor electronice (internet sau reþele virtuale) permite companiilor 
sã conecteze fluxul de bunuri cu fluxul de informaþii relevante facilitând în acest fel 
operarea facilã în lanþurile de distribuþie. Fiecare etapã în ciclul de viaþã al unui produs în 
lanþul de distribuþie, genereazã un mesaj standardizat, uºor de înþeles de sistemele de 
informaþie ale tuturor partenerilor din lanþul de distribuþie. Producãtorul transmite 
caracteristicile produsului ºi ierarhia logisticã, folosind un mesaj cu informaþiile 
produsului. Atunci când a primit ºi procesat o comandã, el îºi informeazã partenerul 
despre data de livrareºi conþinutul unitãþii logistice, folosind o notificare electronica a 
expediþiei. Aceste mesaje sunt schimbate electronic utilizând formate electronice 
standard. Mesajele care se referã la transport vor fi transmise cãrãuºilor tot pe cale 
electronicã. Cãrãuºii vor asigura apoi notificarea livrãrilor efectuate. 

à Facilitãþile din domeniul sanitar utilizeazã alte chei de identificare pentru a marca ºi 
urmãri echipamentele (containere, recipiente, dulapuri, etc.) mai ales atunci când acestea 
se refolosesc, se curãþã sau se schimbã cu altele asemãnãtoare. 
GRAI (Identificatorul Global al Bunului Returnabil) permite o astfel de identificare 
inechivocã prin combinarea unui Tip de Identificator al Bunului ºi un numãr serial. Acest 
cod este folosit de asemenea pentru gestionarea inventarelor. 
GSRN (Numãrul Global de Descriere a Serviciului) permite identificarea legãturii între un 
pacient ºi serviciul de sãnãtate indicat, sau de care beneficiazã. GSRN este un cod unic 
atribuit de unitatea de asistenþã medicalã în momentul înregistrãrii pacientului.
GDTI (Identificatorul Global al Tipului de Document) este un cod care permite 
identificarea documentelor de tipul reþetelor medicale, notelor de platã din spital, etc. Se 
foloseºte cu preponderenþã pentru a face legãtura între aceste documente ºi 
înregistrãrile / recomandãrile / evoluþia medicalã a unui pacient.

Cifrã de control

N13

www.gs1.org/id_keys

www.gs1.org/id_keys

www.gs1.org/barcodes

à Pentru mai multe informaþii vezi www.gs1.org
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