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Trasabilitatea alimentelor este abilitatea de a marca ºi urmãri un produs 

alimentar, hranã, animal destinat utilizãrii în industria alimentarã sau a 

substanþelor ce se intenþioneazã a fi folosite sau este de aºteptat a fi 

încorporate într-un produs alimentar sau hranã, pe parcursul tuturor 

etapelor de producþie, procesare ºi distribuþie.

Soluþiile de trasabilitate sunt procedurile ce permit urmãrirea ºi 

localizarea subiectelor pe tot parcursul lanþului de aprovizionare. În 

acest scop, fiecare segment din lanþul de aprovizionare trebuie sã 

implementeze proceduri ce-i permit sã determine originea, localizarea 

ºi traiectoria unui produs sau lot de produse.

Un sistem eficient de trasabilitate trebuie sã permitã urmãrirea 

produselor atât în aval, cât ºi în amonte. Urmãrirea este abilitatea de a 

gãsi un produs în cadrul lanþului de aprovizionare, în acord cu unul sau 

mai multe criterii de cãutare (cum sunt: numãrul de lot, a se consuma 

înainte de data... etc). Aceastã abilitate este îndeosebi utilã în cazul 

necesitãþii unei retrageri þintite de pe piaþa a unor produse.

Marcarea permite gãsirea originii ºi a caracteristicilor asociate unui 

produs specific, pe baza unor criterii de cãutare, la orice nivel al lanþului 

de aprovizionare, de exemplu: pentru un lot identificat prin numãrul 

sãu, se pot cunoaºte materiile prime utilizate la producerea acestuia. 

Aceastã abilitate este îndeosebi utilã în scopul identificãrii originii unei 

probleme de calitate. 
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Sunt primite numerele de identificare a loturilor 
ºi numerele seriale ale paletelor sunt legate de 
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Trasabilitatea este rezultatul final al unei acþiuni globale într-un sector. Fiecare pas este 

critic în asigurarea unui sistem eficient de trasabilitate.

Standardele GS1, ca limbaj comun al companiilor pentru identificarea produselor ºi 

standardizarea comunicaþiilor de documente, reprezintã setul ideal de instrumente ce 

garanteazã trasabilitatea.

Etichetarea GTIN-128 ºi mesajul EDI DESADV pot asigura trasabilitatea datoritã faptului cã 

orice cerinþã specificã a oricãrui sector particular poate fi rezolvatã prin intermediul lor.

Recomandãrile ºi implementarea GS1 în domeniul trasabilitãþii produselor 

alimentare, inclusiv a cãrnii de bovine ºi a produselor din carne de bovine, asigurã 

îndeplinirea responsabilitãþilor stricte ale legislaþiei UE ºi naþionale. În acelaºi timp, 

se asigurã rigoare ºi eficienþã crescute pentru fiecare actor din lanþul de 

aprovizionare. Fiecare actor va avea proceduri mai sigure ºi va putea sã-ºi 

îmbunãtãþeascã percepþia publicã, pentru consumatori sau partenerii de afaceri, în 

ceea ce priveºte domeniul siguranþei alimentelor.

Recomandãrile ºi implementarea GS1 în domeniul trasabilitãþii produselor 

alimentare pot permite planificarea unui sistem unic de relaþii cu clienþii pentru 

agenþii economici. Procedurile ºi implementarea la nivel de companie pot asigura 

îmbunãtãþiri la nivelul logisticii ºi IT care, la rândul lor, permit companiei sã îºi 

concentreze atenþia pe schimbãri ºi adaptare la modificãrile ºi oportunitãþile 

pieþei, prin studiul atent al cerinþelor consumatorilor.

În sectorul alimentar, utilizarea tehnologiilor de identificare ºi a  schimburilor de 

informaþii, istoric vorbind, nu sunt generalizate. Implementarea sistemului GS1 în 

domeniul trasabilitãþii produselor alimentare, inclusiv a cãrnii de bovine ºi a 

produselor din carne de bovine, aduce douã beneficii majore: dispozitivul 

operaþional pentru asigurarea trasabilitãþii în folosul clienþilor ºi o îmbunãtãþire 

globalã în procesele de producþie, logisticã ºi administrare.

Trasabilitatea permite urmãrirea produselor în orice fazã a lanþului aprovizionãrii: 

de la producþie la consumator. Totul este înregistrat ºi companiile pot asigura 

siguranþa alimentelor produse, aspect esenþial pentru strategia oricãrei companii. 

Pe lângã metodele de control intern ale companiilor, Standardul de Trasabilitate 

GS1, prin rigoarea ºi universalitatea identificatorilor ºi codificãrilor, garanteazã 

localizarea bunurilor pe tot parcursul lanþului de aprovizionare, fapt deosebit de 

util autoritãþilor de control din domeniu.
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Scopul GS1 Romania 

Scopul Asociaþiei este facilitarea integrãrii României în sistemul economic internaþional prin: 

• generalizarea utilizãrii codificãrii GS1 în România; 

• modernizarea prin informatizare a gestiunii economice ºi a controlului calitãþii produselor 

în sfera producþiei ºi a comerþului; 

• extinderea tehnologiei de gestiune pe bazã de "cod de bare" ºi în alte domenii ale vieþii 

economico-sociale. 

GS1 Romania este singurul organism abilitat intern ºi internaþional pentru promovarea setului de 

standarde GS1 pentru: 

• identificarea produselor, serviciilor, unitãþilor de transport ºi locaþiilor 

• schimburi electronice de documente GS1 eCOM® - EDI (Electronic Data Interchange)
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GS1 Romania ºi ECR Romania sunt membri ai organizaþiilor internaþionale GS1 Global ºi, respectiv, ECR Europe.
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Codificare a Articolelor în Sistem GS1
Str. Mexic Nr. 13, Sector 1, Cod 011755
Bucureºti, România
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