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Limbajul global al afacerilor
 

BENEFICII GENERALE: Îmbunãtãþirea eficienþei ºi vizibilitãþii în lanþul cererii ºi al ofertei
 

BENEFICII GENERALE: Îmbunãtãþirea eficienþei ºi vizibilitãþii în lanþul cererii ºi al ofertei
 

SOLUÞII ªI SERVICII GS1 CARE UTILIZEAZÃ STANDARDELE GS1
Soluþii: POS / Managementului inventarului / Gestiunea mijloacelor fixe / Planificarea colaborativã / Trasabilitatea

Servicii: Globale (GSMP, GEPIR, Registrul Global, LEARN) ºi locale (certificare, implementare, instruire)
 

SOLUÞII ªI SERVICII GS1 CARE UTILIZEAZÃ STANDARDELE GS1
Soluþii: POS / Managementului inventarului / Gestiunea mijloacelor fixe / Planificarea colaborativã / Trasabilitatea

Servicii: Globale (GSMP, GEPIR, Registrul Global, LEARN) ºi locale (certificare, implementare, instruire)
 

- Sistem integrat de standarde- Sistem integrat de standardeSystemSystem

eComeComBarCodesBarCodes GDSNGDSN EPCglobalEPCglobal
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pentru identificare

automatã

Standarde globale

pentru identificare

automatã

Standarde globale

pentru mesagerie 

comercialã electronicã

Standarde globale

pentru mesagerie 

comercialã electronicã

Mediul pentru

sincronizarea globalã

a datelor

Mediul pentru

sincronizarea globalã

a datelor

Standarde globale

pentru identificarea

bazatã pe RFID

Standarde globale

pentru identificarea

bazatã pe RFID

GS1GS1

GS1 este o organizaþie globalã 
integratã, care se ocupã cu 
proiectarea ºi implementarea 
standardelor ºi soluþiilor globale 
pentru îmbunãtãþirea eficienþei ºi 
vizibilitãþii în lanþurile de cerere ºi 
aprovizionare. 

Cu o experienþã de mai mult de 
30 de ani în standardele ºi 
tehnologiile globale din lanþul 
aprovizionãrii, GS1 dezvoltã ºi 
oferã sprijin pentru 
implementarea de soluþii 
în acest domeniu.

GS1 este o organizaþie de 
standarde, neutrã, non-profit.

GS1 oferã un portofoliu divers de 
produse, soluþii ºi servicii, inclusiv 
sistemul de standarde GS1 - cel 
mai utilizat sistem de standarde 
în domeniul lanþurilor de 
aprovizionare din lume.

Portofoliul GS1 conþine de la 
codurile de bare, instrumente 
utile în comertul electronic, pânã 
la cele mai moderne tehnologii 
cum ar fi EPC - Electronic Product 
Code, sau soluþii cum ar fi de 
trasabilitate, sau GDSN Global 
Data Syncronisation Network )

Chei de identificare GS1 (ex. GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC) 

ºi date atribuite (ex. Data de expirare)

Chei de identificare GS1 (ex. GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC) 

i date atribuite (ex. Data de expirare)º

Identificarea rapidã 

ºi cu acurateþe 

a articolelor comerciale, 

mijloacelor ºi locaþiilor

Identificarea rapidã 

ºi cu acurateþe 

a articolelor comerciale, 

mijloacelor ºi locaþiilor

Schimb de date 

rapid ºi eficient

Schimb de date 

rapid i eficientº

Tranzacþii comerciale 

realizate pe baza 

datelor standardizate

Tranzacþii comerciale 

realizate pe baza 

datelor standardizate

Mai multã acurateþe 

care se traduce în 

mai multã vizibilitate

Mai multã acurateþe 

care se traduce în 

mai multã vizibilitate
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Întinderea GS1

Þãri care au Organizaþii GS1

Þãri care sunt deservite direct de cãtre GS1 (cu sediul la Bruxelles - Belgia)

Standardele GS1 se regãsesc în 
mai mult de 20 de sectoare de 
activitate - de la Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) la 
sãnãtate, transport, industria de 
apãrare.

GS1 ºi organizaþiile naþionale 
membre joacã un rol important în 

îmbunãtãþirea managementului 
din lanþul aprovizionãrii ºi al 
cererii din întreaga lume, de la 
organizaþiile mici, medii, pânã la 
cele mai mari.

Rezultat al fuziunii dintre EAN 
International ºi Uniforme Code 
Council (UCC), GS1 este cu 

adevãrat o organizaþie globalã, cu 
o prezenþã în peste 103 þãri, mai 
mult de un milion de companii 
realizând peste cinci miliarde de 
tranzacþii în fiecare zi utilizând 
standardele, solutiile ºi serviciile 
GS1.

peste 103 þãri
un milion de companii

cinci miliarde de 
tranzacþii în fiecare zi
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IntroducereIntroducere

Sistemul GS1 este cel 
mai potrivit pentru 
scopul trasabilitãþii 
datoritã capacitãþii sale 
de a identifica în mod 
unic ºi la nivel global 
articolele comerciale, 
mijloacele, unitãþile 
logistice, pãrþile ºi 
locaþiile.

Sistemul GS1 este cel 
mai potrivit pentru 
scopul trasabilit ii 
datorit  capacit ii sale 
de a identifica n mod 
unic i la nivel global 
articolele comerciale, 
mijloacele, unit ile 
logistice, p r ile i 
loca iile.
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Sãnãtatea, securitatea ºi 
trasabilitatea se aflã în mod 
curent pe prima paginã a 
guvernelor ºi a marilor concerne 
din industrie de pe întreg 
mapamondul.

Ca urmare, au fost propuse de 
participanþii din lanþurile de 
distribuþie naþionale, regionale ºi 
globale numeroase soluþii privind 
urmãrirea ºi trasarea, însã ele erau 
contradictorii.

Definirea trasabilitãþii ca fiind un 
proces de afaceri care se sprijinã 
pe standardele de afaceri 
voluntare, ce sunt acceptate în 
întreaga lume, s-a impus datoritã 
costurilor ridicate ale diverselor 
reguli guvernamentale, ofertelor 
de servicii proprietar sau 
soluþiilor comerciale 
incompatibile oferite 
consumatorilor, companiilor ºi 
lanþurilor globale de distribuþie.

GS1 a reuºit sã realizeze o 
înþelegere globalã de afaceri pe 
baza unor cerinþe generice ºi sã 
descrie procesul de trasabilitate 
luând în calcul diferenþele impuse 
de varietatea legislaþiilor, a 
diverselor cerinþe de afaceri ºi 
posibilele divergenþe dintre 
termenii tehnologiilor suport.

Din punct de vedere al 
managementului informaþiei, 
implementarea sistemului de 
trasabilitate în interiorul lanþului 
de distribuþie impune pãrþilor 
implicate sã asocieze în mod 

sistematic fluxului fizic al 
materialelor, produselor 
intermediare ºi finale fluxul 
informaþional despre acestea.

Aceste cerinþe sunt obþinute 
foarte bine cu ajutorul sistemului 
GS1 - limbajul global al afacerilor. 
Acceptarea sistemului GS1 la 
nivel internaþional face ca acesta 
sã rãspundã cel mai bine la 
cerinþele de proiectare ºi 
implementare a sistemului de 
trasabilitate.

Sistemul GS1 este cel mai potrivit 
pentru scopurile trasabilitãþii 
datoritã capacitãþii sale de a 
identifica în mod unic ºi la nivel 
global articolele comerciale, 
mijloacele, unitãþile logistice, 
pãrþile ºi locaþiile. Organizaþii cum 
ar fi CIES ºi ECR Europe, au girat 
utilizarea soluþiilor de 
trasabilitate GS1.

Pentru a putea ajuta ºi mai bine 
consumatorii, afacerile ºi 
autoritãþile din întreaga lume, 
GS1 a definit trasabilitatea ca un 
proces de afaceri ºi a creat 
Standardul Global de Trasabilitate 
care este legat la tehnologiile 
suport ºi instrumentele relevante 
ale sistemului GS1.
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Exemple de actori ai lanþului de aprovizionare 
implicaþi în trasabilitate

Manufacturare primarã / 
Materie primã brutã

Manufacturare primarã / 
Materie primã brutã

TransportTransport

ProcesareProcesare

Materiale de împachetareMateriale de împachetare

TransportTransport

Vânzãri en-grosVânzãri en-gros

TransportTransport

Magazin cu vânzare cu amãnuntulMagazin cu vânzare cu amãnuntul
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Standardul Global de TrasabilitateStandardul Global de Trasabilitate

“Beneficiile sunt acum 
disponibile tuturor 
utilizatorilor GS1 
indiferent de tipul, de 
locul sau dimensiunea 
afacerii lor.”

CARREFOUR

“Beneficiile sunt acum 
disponibile tuturor 
utilizatorilor GS1 
indiferent de tipul, de 
locul sau dimensiunea 
afacerii lor.”

CARREFOUR

Standardul de trasabilitate 
defineºte condiþiile minime ce 
trebuie îndeplinite de cãtre 
companiile de toate dimensiunile, 
ale tuturor sectoarelor industriale. 
Aceste condiþii pot fi îndeplinite 
cu ajutorul standardelor GS1 
corespondente, ce se utilizeazã ca 
instrumente în gestionarea 
informaþiilor.

Standardul GS1 Global pentru 
Trasabilitate este rezultatul unui 
efort colaborativ la scarã globalã.

Standardul maximizeazã 
utilizarea globalã stabilitã ºi pusã 
în practicã de sistemul GS1 care 
identificã în mod unic “articolul 
trasabil” descriind realizarea 
precisã a tranzacþiilor ºi furnizând 

partenerilor comerciali în mod 
rapid informaþiile cu privire la 
articolele trasabile.

Standardul GS1 de Trasabilitate 
este o descriere amanunþitã a 
procesului de trasabilitate ºi 
promoveazã colaborarea în lanþul 
de aprovizionare. În acelaºi timp, 
el permite fiecãrei companii sã 
decidã asupra sistemului propriu 
de trasabilitate în funcþie de 
scopul, precizia ºi gradul de 
automatizare, dar ºi în acord cu 
obiectivele sale comerciale.

Standardul GS1 pentru 
Trasabilitate este un 
standard de afaceri ce 
descrie procesul de 
trasabilitate în mod 
independent, dând 
posibilitatea de a alege 
tehnologia.

Standardul GS1 pentru 
Trasabilitate este un 
standard de afaceri ce 
descrie procesul de 
trasabilitate n mod 
independent, d nd 
posibilitatea de a alege 
tehnologia.

î
â



77

Standardul de 
trasabilitate GS1 
permite fiecãrei 
companii sã-ºi 
proiecteze propriul 
sistem de trasabilitate 
în concordanþã cu 
propriile obiective 
comerciale. 

Standardul de 
trasabilitate GS1 
permite fiec rei 
companii s - i 
proiecteze propriul 
sistem de trasabilitate 
n concordan  cu 

propriile obiective 
comerciale. 

ã
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Este foarte important 
de ºtiut cum se pot 
urmãri produsele ºi ce 
se întâmplã cu ele pe 
întreg lanþul de 
distribuþie.

Cu ajutorul 
Standardului Global de 
Trasabilitate se pot 
construi foarte usor 
standarde de 
trasabilitate pentru 
fiecare sector din 
industrie.

Este foarte important 
de tiut cum se pot 
urm ri produsele i ce 
se nt mpl  cu ele pe 
ntreg lan ul de 

distribu ie.

Cu ajutorul 
Standardului Global de 
Trasabilitate se pot 
construi foarte usor 
standarde de 
trasabilitate pentru 
fiecare sector din 
industrie.

º
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Standardul de trasabilitate 
rãspunde foarte bine atât 
cerinþelor legislative cât ºi celor 
de afaceri prin intermediul 
trasãrii (verificãrii cu un pas 
înapoi) ºi urmãririi (verificãrii cu 
un pas înainte) în orice punct 
de-a lungul întregului lanþ de 
distribuþie, indiferent de numãrul 
partenerilor comerciali, 
a paºilor din procesele de afaceri 
sau de numãrul frontierelor 
naþionale care trebuie traversate.

Definind un numãr minim de 
cerinþe ºi prezentând acþiunile 
care trebuie realizate de cãtre 
partenerii comerciali, Standardul 
de trasabilitate GS1 are 
capacitatea de a interopera 
eficient între sistemele de 
trasabilitate din întregul lanþ de 
aprovizionare, armonizând 
într-un mod specific cerinþele 
legislative din sectorul industrial 
cu cele comerciale. 

Acest standard se adreseazã 
tuturor membrilor GS1 ºi poate fi 
folosit de aceºtia ca punct de 
pornire pentru identificarea unicã 
a cerinþelor lor.  
Acest cadru de lucru va asigura o 
abordare comunã ºi o înþelegere 
a principiilor cheie, de cãtre 
mediul de afaceri ºi autoritãþile 
din întreaga lume. 

Mai mult decât atât, procesul de 
trasabilitate bazat pe standarde 
poate demonstra cã o organizaþie 
are întrunite cerinþele pentru a 
putea funcþiona la fel de bine ca 
ºi o mare corporaþie. 
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Utilizãri ale trasabilitãþiiUtilizãri ale trasabilitãþii

Exemple de utilizare a trasabilitãþii ºi a 
cererilor de trasabilitate

Din ce în ce mai mult, 
capabilitatea de a urmãri 
materiale ºi produse în ambele 
sensuri ale lanþului de 
aprovizionare a devenit o parte 
integrantã din modul de a derula 
afacerea. O utilizare tradiþionalã 
este aceea de a identifica ºi 
localiza produse alimentare sau 
farmaceutice ºi de a le elimina din 
comerþ. Mai recent, sistemele de 
urmãrire ºi trasabilitate sunt 
utilizate pentru a valida prezenþa 
sau absenþa unor atribute 
importante pentru consumatori 

(cum sunt: alimente organice, 
produse cosmetice care nu 
produc alergii etc.). 

Trasabilitatea a devenit, de 
asemenea, un instrument în 
combaterea contrafacerilor ºi 
pentru protejarea mãrcilor. 
Recent, trasabilitatea produselor 
alimentare a devenit o obligaþie 
legalã în scopul protejãrii 
împotriva bio-terorismului.

Care sunt produsele 
ce conþin aceastã 
materie primã?

Care sunt produsele 
ce conþin aceastã 
materie primã?

Oare conþine 
aceastã substanþã 
la care am alergie?

Oare conþine 
aceastã substanþã 
la care am alergie?

Cine a manufacturat 
acest produs?

Cine a manufacturat 
acest produs?

La care clienþi au ajuns 
produse din lotul / seria 

cu numãrul acesta?

La care clienþi au ajuns 
produse din lotul / seria 

cu numãrul acesta?

De unde vin 
produsele acestea?

De unde vin 
produsele acestea?

Unde sunt acum 
produsele acestea localizate?

Unde sunt acum 
produsele acestea localizate?

Când s-a întâmplat 
acest lucru?

Când s-a întâmplat 
acest lucru?

Trasabilitatea poate fi utilizatã 
atât în scopurile specifice 
prezentate pânã acum, cât ºi ca 
instrument de evaluare a altor 
sisteme ºi instrumente ale 
afacerii, cum sunt:

l Managementul Calitãþii
l Managementul Riscurilor
l Managamentul Informaþiei
l Fluxurile Logistice
l Avantajul Comercial
l Evaluarea ºi Gestionarea 

Necesitãþilor  
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Exemple de actori ai lanþului de aprovizionare 
implicaþi în trasabilitate

FarmacieFarmacie SpitaleSpitale Magazin cu vânzare cu amãnuntulMagazin cu vânzare cu amãnuntul

TransportTransport

Vânzãri en-gros / 
Distribuitor / 

Parte terþã în logisticã

Vânzãri en-gros / 
Distribuitor / 

Parte terþã în logisticãTransportTransport

ProcesareProcesare

Materiale de 
împachetare
Materiale de 
mpachetareî

Manufacturare primarã / 
Materie primã brutã

Manufacturare primarã / 
Materie primã brutã
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Procesul de trasabilitateProcesul de trasabilitate

Standardul de Trasabilitate GS1 
defineºte reguli de derulare a 
afacerii ºi cerinþele minime ce 
trebuie respectate atunci când se 
proiecteazã ºi se implementeazã 
un sistem de trasabilitate. 

PLANIFICARE & 
ORGANIZARE

PLANIFICARE & 
ORGANIZARE

Atunci când partenerii 
de comerþ se decid 
sã realizeze trasabilitatea

Atunci când partenerii 
de comerþ se decid 
sã realizeze trasabilitatea

ALINIEREA 
DATELOR 
MASTER

ALINIEREA 
DATELOR 
MASTER

Înaintea fluxului fizicÎnaintea fluxului fizic

ÎNREGISTRAREA 
DATELOR DE 

TRASABILITATE

ÎNREGISTRAREA 
DATELOR DE 

TRASABILITATE

Pe mãsurã ce 
produsele se miºcã 
de-a lungul lanþului 
de aprovizionare

Pe mãsurã ce 
produsele se miºcã 
de-a lungul lanþului 
de aprovizionare

CERERE DE 
TRASABILITATE

CERERE DE 
TRASABILITATE

Atunci când informaþia 
cerutã nu e disponibilã 
imediat din înregistrãrile 
interne ale firmei

Atunci când informaþia 
cerutã nu e disponibilã 
imediat din înregistrãrile 
interne ale firmei

UTILIZAREA 
INFORMAÞIEI
UTILIZAREA 

INFORMAÞIEI

Pentru notificarea retragerii 
de pe piaþã sau a rechemãrii 
unui produs, gestionarea relaþiilor 
cu media, logisticã inversã etc.

Pentru notificarea retragerii 
de pe piaþã sau a rechemãrii 
unui produs, gestionarea relaþiilor 
cu media, logisticã inversã etc.
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Sub-procesul de 
 stabileºte cum vor fi 

alocate, colectate, partajate ºi 
pãstrate datele privitoare la 
trasabilitate. Mai mult, se 
determinã modul în care vor fi 
gestionate legãturile între 
input-uri, procesele interne ºi 
output-uri.

Sub-procesul de 
 stabileºte modul 

de alocare a identificatorilor 
pentru parteneri, locaþiile 
acestora, articolele ce fac subiect 
al comerþului ºi, dacã este cazul, 
pentru alte bunuri. Acest 
sub-proces stabileºte ºi modul în 
care vor fi communicate Datele 
Master între parteneri.

Planificare ºi 
Organizare

Aliniere a 
Datelor Master

Planificare ºi 
Organizare

Aliniere a 
Datelor Master

Sub-procesul de 
 stabileºte 

modul în care sunt alocate, 
aplicate ºi capturate datele de 
identificare ale articolelor supuse 
trasabilitãþii ºi cum vor fi 
colectate, partajate ºi stocate 
datele de trasabilitate pe 
parcursul fluxului fizic.

Sub-procesul de 
stabileºte modul în 

care se iniþiazã o cerere de 
trasabilitate ºi cum se rãspunde la 
aceasta.

Sub-procesul de 
 face posibilã utilizarea 

proceselor descrise anterior în 
scopul derulãrii celor mai 
corespunzãtoare acþiuni 
reclamate fie de anumite cerinþe 
legale, fie de buna derulare a 
afacerii.

Înregistrare a 
Datelor de Trasabilitate

Cerere de 
Trasabilitate 

Utilizare a 
Informaþiei

Înregistrare a 
Datelor de Trasabilitate

Cerere de 
Trasabilitate 

Utilizare a 
Informaþiei

l Numãrul Global de Articol 
Comercial (Global Trade 
Item Number - GTIN)

l Numãrul Global de Locaþie 
(Global Location Number - 
GLN)

l Codul Serial al Unitãþii de 
Transport (Serial Shipping 
Container Code - SSCC)

l Codul de Bare GS1-128

l Numãrul Global de Articol 
Comercial (Global Trade 
Item Nu

l Numãrul Global de Locaþie 
(Global Location Number - 
GLN)

l nitãþii de 
Transport 

l

mber - GTIN)

Codul Serial al U
(Serial Shipping 

Container Code - SSCC)
Codul de Bare GS1-128

Urmãtoarele standarde GS1 fac posibilã implementarea 
Standardului de Trasabilitate GS1:
Urmãtoarele standarde GS1 fac posibilã implementarea 
Standardului de Trasabilitate GS1:

l Simbologia pe Spaþiu Redus 
(Reduced Space Symbology - 
RSS)

l Matrice de Date (Data Matrix)
l Codul Electronic de Produs 

(Electronic Product Code - 
EPC)

l Dicþionarul Global de Date 
(Global Data Dictionary - 
GDD)

l Simbologia pe Spaþiu Redus 
(Reduced Space Symbology - 
RSS)

l

l

l Dicþionarul Global de Date 
(Global Data Dictionary - 
GDD)

Matrice de Date (Data Matrix)
Codul Electronic de Produs 
(Electronic Product Code - 
EPC)

l Standardele de 
comunicaþii pentru comerþ 
GS1 XML ºi EANCOM 
(Aliniere ºi Livrare)

l Specificaþiile Generale GS1
l Clasificarea Globalã a 

Produselor (Global Product 
Classification - GPC)

l Standardele de 
comunicaþii pentru comerþ 
GS1 XML ºi EANCOM 
(Aliniere ºi Livrare)

l Specificaþiile Generale GS1
l Clasificarea Globalã a 

Produselor (Global Product 
Classification - GPC)



Cu toate cã mediul de 
comerþ recunoaºte 
valoarea trasabilitãþii, 
nu sunt dorite mai 
multe sisteme de 
trasabilitate ce au, din 
aceastã cauzã, 
potenþial de a deveni 
conflictuale ºi nu este 
doritã, de asemenea, 
creºterea costurilor 
într-o manierã ce nu 
este necesarã. Mediul 
de comerþ recunoaºte, 
de asemenea, cã o 
companie este doar un 
partener în lanþul de 
aprovizionare ºi ca 
acest lanþ de 
aprovizionare este tot 
atât de puternic pe cât 
este cea mai slabã 
dintre verigile sale. Din 
acest motiv, mediul de 
comerþ doreºte un 
sistem care sã poatã fi 
uºor adoptat de cãtre 
aproape toþi, dacã nu 
toþi, actorii implicaþi în 
lanþul de aprovizionare.

Cu toate cã mediul de 
comerþ recunoaºte 
valoarea trasabilitãþii, 
nu sunt dorite mai 
multe sisteme de 
trasabilitate ce au, din 
aceastã cauzã, 
potenþial de a deveni 
conflictuale ºi nu este 
doritã, de asemenea, 
creºterea costurilor 
într o manierã ce nu 
este necesarã. Mediul 
de comerþ recunoaºte, 
de asemenea, cã o 
companie este doar un 
partener în lanþul de 
aprovizionare ºi ca 
acest lanþ de 
aprovizionare este tot 
atât de puternic pe cât 
este cea mai slabã 
dintre verigile sale. Din 
acest motiv, mediul de 
comerþ doreºte un 
sistem care sã poatã fi 
uºor adoptat de cãtre 
aproape toþi, dacã nu 
toþi, actorii implicaþi în 
lanþul de aprovizionare.

-
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BeneficiiBeneficii

Standardul de Trasabilitate GS1 
rezolvã cerinþele mediului de 
comerþ în urmãtoarele moduri:

l Se bazeazã pe practici de 
afaceri existente ºi nu este 
nevoie sã se cumpere, sã fie 
create sau integrate noi 
sisteme.

l Utilizeazã un limbaj comun, 
anume Sistemul de 
identificatori ºi coduri de bare 
GS1, ca ºi pe standardele de 
mesaje electronice GS1 
EANCOM ºi GS1 XML.

l Din aceste motive are caracter 
larg rãspândit, la acest 
moment Standardele GS1 
fiind utilizate în peste 140 de 
þãri din întreaga lume de cãtre 
marea majoritate a 
partenerilor din lanþul de 
aprovizionare (existã mai mult 
de 1 milion de companii ce 
utilizeazã Standardele GS1).

l Este construit pe baza unei 
viziuni globale, vizând lanþul 
de distribuþie ca întreg ºi nu 
tratând fiecare partener 
individual.

l Este general, acoperind 
elementele fundamentale de 
comunicaþii, gestionarea 
legãturilor ºi trasabilitate - 
respectiv identificare, captarea 
datelor ºi gestionarea 
acestora.

l Este axat pe interfeþele 
fluxurilor fizice de materiale ºi 
produse, stabilind o relaþie 
deschisã ºi globalã între 
parteneri independenþi.

Se bazeazã pe practici de 
afaceri existente 

Utilizeazã un limbaj comun

caracter 
larg rãspândit

viziuni globale

Este general

stabilind o relaþie 
deschisã ºi globalã între 
parteneri independenþi.

l Este flexibil, recunoscând 
faptul cã, circumstanþele pot 
varia în cadrul ºi între 
diferitele sectoare ºi, din acest 
motiv, asigurã o platformã 
pentru dezvoltarea de aplicaþii 
specifice.

l Nu este un standard pentru 
trasabilitate internã, cu toate 
cã pune în evidenþã 
input-urile ºi output-urile ce 
trebuie obligatoriu sã fie 
legate de cãtre un sistem 
intern de urmãrire.

l Nu este o lege sau un 
regulament, cu toate cã este 
creat sã sprijine mediul de 
afaceri în respectarea 
legislaþiei în vigoare ºi / sau a 
celei previzionate a apare.

l Nu înlocuieºte funcþiile ce 
asigurã servicii cum sunt: 
instruirea sau sprijinul pentru 
implementare, cu toate cã 
identificã tipurile de informaþii 
ºi specificaþiile centrale de 
care cei ce asigurã servicii au 
nevoie pentru proiectarea 
unui sistem ce gestioneazã 
trasabilitatea.

l Nu înlocuieºte programe de 
securitate sau calitate. 
Standardul de Trasabilitate 
GS1 vine ºi le completeazã în 
momentul în care apar 
probleme. De exemplu, 
programe de siguranþã a 
produselor alimentare precum 
CIES Global Food Safety, sau 
programe de calitate precum 
EUREPGAP.

Este flexibil
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www.gs1.org/traceabilitywww.gs1.org/traceability

Pentru mai multe informaþii contactaþi GS1 România, Str. Mexic Nr. 13, Sector 1, Cod 011755, Bucureºti, România, 
Tel.: +40 21 317 80 31, Fax: +40 21 317 80 33, E-mail: office@gs1.ro, 

Nu ezitaþi sã consultaþi ºi pagina de web  pentru mai multe informaþii la zi ºi noutãþi 
cu privire la Standardul de Trasabilitate GS1. 

www.gs1ro.org

www.gs1.org/traceability
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Introduceþi cifrele
codului de bare

pentru a afla 
mai multe informaþii

Vizitaþi
m.coduridebareonline.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
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