
REGULILE DE ALOCARE A GTIN-URILORREGULILE DE ALOCARE A GTIN-URILOR
pe înþelesul tutororpe înþelesul tutoror

RomaniaRomania

®®



Deºi a fãcut toate eforturile pentru a 
se asigura cã standardele Sistemului 
GS1 din aceastã broºurã sunt 
corecte, GS1 Romania furnizeazã 
acest document fãrã nici o garanþie, 
expresã sau implicitã, în privinþa 
acurateþii sau conformitãþii, ºi prin 
aceasta nu poate fi fãcutã 
responsabilã de nici o deteriorare 
sau pierdere suferite, direct sau 
indirect, ca urmare a folosirii acestei 
broºuri. 

Broºura poate suferi modificãri în 
timp, ca urmare a evoluþiilor 
tehnologice, modificãrilor 
standardelor sau noilor cerinþe 
legislative.

Informaþia prezentã în aceastã 
broºurã este actualizatã la 
momentul publicãrii, pe baza 
conþinutului Specificaþiilor Generale 
GS1, Versiunea 7.1, Ianuarie 2007, ºi 
poate fi modificatã fãrã nici o 
notificare prealabilã.
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1. Alocarea Numerelor Globale de Articol Comercial

1.1. Regulã generalã

Numãrul Global de Articol Comercial 
(GTIN) este folosit la identificarea 
oricãrui articol pentru care este 
necesarã extragerea informaþiilor 
predefinite despre acesta ºi care 
poate fi vândut, comandat sau 
facturat în orice punct al lanþului de 
aprovizionare.

Un GTIN nou ºi unic este necesar ori 
de câte ori una dintre caracteristicile 
predefinite ale articolului se 
modificã într-un mod relevant 
pentru procesul de comercializare. 
Principiul de bazã este - dacã se 
intenþioneazã sã se facã deosebirea 
dintre articolul comercial nou ºi cel 
vechi, iar cumpãrãtorul sã acþioneze 
în consecinþã - atunci trebuie alocat 
un nou GTIN.

Regulile specifice care se aplicã în 
practicile comerciale curente au fost 
aprobate de Consiliul Iniþiativei 
Comerciale Globale din industria 
bunurilor de larg consum. Aceste 
reguli, care acoperã majoritatea 
situaþiilor comerciale uzuale, se 
regãsesc în capitolul 3. În timp ce 
toate standardele GS1 sunt 
voluntare, regulile sunt destinate sã 
conducã practicile normative din 
sectorul bunurilor de larg consum.

1.1. Regulã generalã 1.2. Responsabilitate

1.2.1. Articole cu sau fãrã marcã
           comercialã

• Producãtorul sau furnizorul

• Importatorul sau angrosistul

• Detailistul

Proprietarul mãrcii - compania care 
deþine specificaþiile articolului 
comercial, indiferent unde sau de 
cãtre cine este fabricat - este în mod 
normal responsabil cu alocarea 
GTIN-urilor. În momentul aderãrii la 
o organizaþie membrã GS1, noul 
membru primeºte un prefix de 
companie GS1, folosit doar de cãtre 
acesta. Prefixul de companie nu 
poate fi vândut, închiriat sau donat, 
în întregime sau pe porþiuni, spre 
folosinþa unei alte companii.

Proprietarul mãrcii este compania 
care deþine specificaþiile articolului 
comercial ºi poate fi:

Compania fabricã articolul comercial, 
în orice þarã, ºi îl vinde sub propria 
marcã.

Importatorul sau angrosistul fabricã 
articolul comercial, în orice þarã, ºi îl 
vinde sub propria marcã, sau 
modificã articolul comercial (de 
exemplu, îi schimbã ambalajul).

Detailistul fabricã articolul comercial, 
în orice þarã, ºi îl vinde sub propria 
marcã.

1.2. Responsabilitate

1.2.1. Articole cu sau fãrã marcã
           comercialã

• Producãtorul sau furnizorul

• Importatorul sau angrosistul

• Detailistul

Existã ºi excepþii:

Articolelor fãrã un nume de marcã 
comercialã ºi articolelor generice 
trebuie sã li se aloce ºi lor GTIN-uri 
de cãtre producãtor. Deºi diferiþi 
producãtori pot furniza articole 
comerciale care par a fi identice 
pentru consumator, este posibil ca 
aceste articole comerciale sã aibã 
GTIN-uri diferite. Companiile care 
comercializeazã aceste articole 
trebuie sã-ºi organizeze programele 
de calculator (programele de 
aprovizionare, spre exemplu) astfel 
încât sã le poatã gestiona cu succes. 
Exemple de articole comerciale care 
uneori nu au marcã: mere, plãci de 
rigips, lumânãri, pahare de bãut etc.

Când un articol comercial este 
fabricat special pentru un anumit 
partener comercial ºi este comandat 
numai de cãtre acest client, se 
permite ca GTIN-ul sã fie alocat de 
client. În acest caz, GTIN-ul trebuie sã 
conþinã prefixul de companie GS1 al 
clientului.

Dacã proprietarul mãrcii nu alocã un 
GTIN, importatorul sau un alt 
intermediar poate aloca articolului 
comercial un GTIN temporar.
Aceasta presupune ca importatorul 
sã preia rolul proprietarului mãrcii ºi, 
spre exemplu, sã poatã înregistra 
produsul în Catalogul de Date. Acest 
GTIN temporar poate fi folosit pânã 
se alocã GTIN-ul în modul normal. 

Alternativ, un detailist poate aloca 
un numãr intern, utilizat numai în 
magazinele sale, unui articol 
comercial care nu are încã alocat un 
GTIN.

• Articole fãrã marcã comercialã

• Articole speciale pentru un client

• Alte excepþii

• Articole fãrã marcã comercialã

• Articole speciale pentru un client

• Alte excepþii



1.3. Reguli de alocare a 
        GTIN-urilor

1.3.1. Caracteristici predefinite

Deºi aceastã listã nu este exhaustivã, 
caracteristicile predefinite de bazã 
ale unui articol comercial includ:

• Numele produsului, marca 
produsului, descrierea produsului.

• Tipul ºi varietatea articolului 
comercial.

• Cantitatea netã a articolului 
comercial (greutate, volum sau alte 
dimensiuni care au relevanþã 
pentru comercializare).

• Dacã articolul este un ambalaj 
colectiv, trebuie sã se specifice 
numãrul de articole individuale 
conþinute, împãrþirea lor în sub-
unitãþi de ambalare, tipul amba-
lajului colectiv (carton, paletã).

Modificarea oricãruia dintre 
elementele de bazã care 
caracterizeazã un articol comercial 
conduce, de obicei, la modificarea 
GTIN-ului.

Nota 1: Se pot aplica ºi pot avea 
prioritate anumite reglementãri 
naþionale, federale sau locale. De 
exemplu, în anumite sectoare, cum ar 
fi cel al sãnãtãþii, reglementãrile sau 
alte cerinþe pot cere alocarea unui 
nou GTIN.

Nota 2: În mod obiºnuit,modificarea 
dimensiunilor ambalajului care nu 
afecteazã cantitatea netã a articolului 
comercial conþinut nu influenþeazã 
alocarea GTIN-ului. Totuºi, dacã vreo 
dimensiune (de exemplu, lungimea, 
adâncimea, greutatea etc.) se 
modificã cu mai mult de 20%, este 
necesar un nou GTIN.

1.3. Reguli de alocare a 
        GTIN-urilor

1.3.1. Caracteristici predefinite

Nota 1: Se pot aplica ºi pot avea 
prioritate anumite reglementãri 
naþionale, federale sau locale. De 
exemplu, în anumite sectoare, cum ar 
fi cel al sãnãtãþii, reglementãrile sau 
alte cerinþe pot cere alocarea unui 
nou GTIN.

Nota 2: În mod obiºnuit,modificarea 
dimensiunilor ambalajului care nu 
afecteazã cantitatea netã a articolului 
comercial conþinut nu influenþeazã 
alocarea GTIN-ului. Totuºi, dacã vreo 
dimensiune (de exemplu, lungimea, 
adâncimea, greutatea etc.) se 
modificã cu mai mult de 20%, este 
necesar un nou GTIN.
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1.3.2. Mãrfuri cu preþul pretipãrit

1.3.3. Variante promoþionale

Pretipãrirea preþului este descurajatã 
ca practicã comercialã deoarece 
creºte complexitatea informaþiilor 
despre articolul comercial ce trebuie 
transmise de-a lungul lanþului de 
aprovizionare. Dacã, totuºi, preþul 
plãtit de consumator este pretipãrit 
pe articol, GTIN-ul trebuie schimbat 
ori de câte ori preþul de pe articol se 
modificã.

Promoþia este o schimbare 
temporarã a articolului comercial, ce 
modificã modul de prezentare al 
acestuia. De obicei, coexistã cu 
articolul comercial standard.

• Variantelor promoþionale ale 
articolelor comerciale, care le 
afecteazã greutatea sau volumul 
net, trebuie sã li se aloce GTIN-uri 
separate, unice. De exemplu: 
ataºarea unui articol adiþional 
gratuit; 10% gratis.

• Variantele promoþionale ale 
articolelor comerciale pot afecta 
greutatea sau dimensiunile 
logistice ale articolului comercial cu 
mai mult de 20%. În acest caz, 
variantelor promoþionale trebuie sã 
li se aloce GTIN-uri separate, unice.

1.3.2. Mãrfuri cu preþul pretipãrit

1.3.3. Variante promoþionale

• Variantelor promoþionale ale 
articolelor comerciale în care se 
specificã în mod explicit pe pachet 
o reducere de preþ trebuie sã li se 
aloce GTIN-uri separate, unice. De 
exemplu: Reducere 10 lei.

• Fiecãrei reduceri sezoniere a unui 
articol comercial trebuie sã i se 
aloce un GTIN separat, unic. De 
exemplu: ciocolatã în ambalaj 
pentru Paºte.

• Altor variante promoþionale nu 
trebuie sã li se aloce GTIN-uri 
separate, unice. De exemplu: 
cupoane de reduceri, cadouri 
gratuite (dacã nu cresc greutatea cu 
mai mult de 20%), concursuri sau 
mostre oferite consumatorilor ºi  
care nu sunt trecute pe la casa de 
marcat.

Modificãrile articolului comercial 
sunt orice fel de modificãri sau 
îmbunãtãþiri aduse de-a lungul vieþii 
unui articol comercial. "Noul" articol 
comercial îl înlocuieºte pe cel vechi. 
Dacã proprietarul mãrcii decide sã 
creeze o variantã (spre exemplu, cu 
alte ingrediente) în paralel cu 
articolul comercial standard, atunci 
trebuie alocat un GTIN separat.

1.3.4. Modificãri ale articolului
           comercial
1.3.4. Modificãri ale articolului
           comercial
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Modificãrile sau îmbunãtãþirile 
minore ale articolului comercial nu 
necesitã alocarea unui nou GTIN. 
Spre exemplu: redesign-ul etichetei; 
modificãri minore ale descrierii 
articolului comercial care nu 
influenþeazã lanþul de aprovizionare; 
modificãri ale dimensiunilor mai 
mici de 20%, cantitatea rãmânând 
neschimbatã. Aceastã regulã se 
aplicã articolelor comerciale 
individuale (destinate vânzãrii la 
case de marcat) ºi unitãþilor colective 
standard (cutii sau palete 
comandabile).

Dacã cantitatea sau dimensiunile 
unui articol comercial se modificã cu 
mai mult de 20% sau dacã se 
doreºte diferenþierea de cãtre 
consumator a noului articol sau a 
noii descrieri a articolului faþã de cea 
veche, atunci trebuie alocat un nou 
GTIN.

Articolelor comerciale care se 
prezintã sub forma unei grupaje 
colective standard ºi stabile de 
unitãþi individuale mai mici, trebuie 
sã li se aloce un GTIN separat ori de 
câte ori se modificã GTIN-ul uneia 
dintre unitãþile conþinute.

1.3.5. Variante de grupaje 
           colective
1.3.5. Variante de grupaje 
           colective

5 943120 236452 >

5 943120 236452 >

Sfârºitul comercializãriiSfârºitul comercializãrii Refolosirea numãruluiRefolosirea numãrului

59431202364525943120236452 59431202364525943120236452

Minim 4 aniMinim 4 ani

1.4. Intervalul de timp
        pentru refolosirea 
        unui GTIN

Un GTIN alocat unui articol comercial 
ieºit din circulaþie nu trebuie în mod 
normal sã fie refolosit decât dupã cel 
puþin 48 de luni de la data ultimei 
livrãri efectuate de proprietarul 
mãrcii cãtre consumatori.

1.4. Intervalul de timp
        pentru refolosirea 
        unui GTIN
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1.5. Alinierea datelor

Când se alocã un nou GTIN unui 
articol comercial, este esenþial ca 
proprietarul mãrcii sã transmitã  
partenerilor comerciali informaþiile 
detaliate despre caracteristicile 
noului produs. Aceastã informaþie 
trebuie transmisã cât mai repede, 
înainte ca articolul comercial sã 
înceapã sã fie comercializat efectiv.

Transmiterea informaþiilor despre 
GTIN cumpãrãtorilor reduce timpul 
de manipulare ºi timpul de aºteptare 
pânã la expunerea mãrfurilor la 
raftul de vânzare.

Anumite acþiuni sunt importante 
pentru a vã asigura cã GTIN-ul este 
comunicat corect de-a lungul 
lanþului de aprovizionare. Acestea 
asigurã faptul cã datele asociate 
unui cod de bare sunt informaþii 
corecte, la zi. Acest lucru este în mod 
special esenþial în cazul articolelor 
scanate la casa de marcat, situaþie în 
care absenþa unor date corecte 
poate avea implicaþii financiare.

GTIN-ul îi asigurã lanþului de 
aprovizionare soluþia pentru 
identificarea oricãrui articol 
comercializat (preþuit, facturat sau 
comandat). Costurile totale ale 
lanþului de aprovizionare sunt 
minimizate pentru toþi partenerii 
unui lanþ de aprovizionare care 
aderã la un set de reguli identice de 
alocare.

1.5.1. Bune practici privind 
           alinierea datelor

1.5. Alinierea datelor

1.5.1. Bune practici privind 
           alinierea datelor

Urmãtoarele reguli de bune practici 
sunt propuse pentru toate articolele. 
Acestea au fost dezvoltate de 
producãtori, distribuitori ºi detailiºti 
pentru a ajuta la eliminarea oricãrei 
confuzii între identificarea 
produsului ºi listarea produsului în 
bazele de date ale detailiºtilor din 
lanþul de aprovizionare.

1. Alocarea GTIN-ului ºi codificarea 
cu coduri de bare a GTIN-ului sunt 
procese tehnice ale cãror reguli sunt 
descrise în Specificaþiile Generale 
GS1. Listarea produsului înseamnã 
introducerea unui produs nou în 
asortimentul unei companii 
comerciale. Listarea produsului este 
rezultatul negocierilor comerciale 
dintre cumpãrãtor ºi vânzãtor. 
Exemplu: Alocarea GTIN-ului trebuie 
sã fie independentã de listarea 
produsului.

2. Din motive de management ºi 
pentru a vã asigura de faptul cã 
informaþia corectã este transmisã 
consumatorului final, modificarea 
adusã unui articol comercial necesitã 
un nou GTIN. Un nou GTIN nu 
implicã automat o nouã listare a 
produsului. 
Exemplu: Dacã produsului i se aduce o 
modificare ce necesitã un nou GTIN, 
aceasta nu trebuie sã determine 
neapãrat o nouã listare a produsului.

3. Alocarea GTIN-ului ºi listarea bazei 
de date trebuie considerate ca fiind 
douã decizii complet autonome: 
alocarea GTIN-ului nu este subiect de 
negociere.

4. Proprietarul mãrcii pune la 
dispoziþia clienþilor sãi toate 
informaþiile legate de articolele 
listate, în mod ideal printr-un mesaj 
EDI sau printr-un catalog electronic, 
dar nu mai târziu de momentul 
listãrii articolului.  În cazul 
promoþiilor limitate în timp sau a 
evoluþiei produsului, aceste 
informaþii vor fi comunicate cu mult 
timp înainte, permiþându-le astfel 
detailiºtilor sã valideze aceastã 
informaþie ºi sã o circule în interiorul 
companiei lor.
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2.1. Achiziþii ºi fuziuni

Pentru compania achiziþionatã, 
stocurile existente de mãrfuri 
numerotate înainte de achiziþie sau 
fuziune îºi pãstreazã acelaºi GTIN. 
Mãrfurile produse dupã achiziþie sau 
fiziune îºi pot pãstra acelaºi GTIN 
alocat înaintea achiziþiei dacã 
compania cumpãrãtoare menþine ºi 
calitatea de membru GS1.

Fuziunea implicã asumarea 
responsabilitãþii pentru prefixul de 
companie GS1 de cãtre compania 
care preia activele ºi locaþiile fostei 
companii. Produsele pe care 
compania achiziþionatã le producea 
folosind prefixul ei de companie GS1, 
pot fi produse în continuare ºi dupã 
fuziune, folosind acelaºi prefix, 
întrucât compania cumpãrãtoare are 
acum controlul deplin.

Dacã se doreºte, compania 
cumpãrãtoare poate sã eticheteze 
toate produsele preluate cu propriul 
sãu prefix de companie GS1.  Trebuie 
subliniatã ºi importanþa informãrii 
din timp a partenerilor comerciali 
privind orice modificare survenitã. 
Compania trebuie sã efectueze cu 
atenþie centralizarea alocãrii tuturor 
numerelor sub un singur prefix de 
companie GS1, întrucât implicã ºi din 
partea clienþilor un volum 
suplimentar de muncã ºi modificarea 
fiºierelor cu date.

2.1. Achiziþii ºi fuziuni

2. Schimbarea proprietarului mãrcii

În faza de început, cumpãrãtorul 
trebuie sã punã în concordanþã noile 
numere ale articolelor achiziþionate, 
folosind numere din propria bazã de 
numere. Cumpãrãtorul va putea face 
acest lucru, spre exemplu, dacã 
ambalajului i se aduc modificãri sau 
dacã este tipãrit din nou.

Încã din timpul vânzãrii companiei ºi 
pentru încã patru ani de atunci 
încolo, compania vânzãtoare nu 
trebuie sã realoce numerele 
originale altor articole.

2.2. Achiziþii parþiale

Dacã o companie cumpãrã o divizie  
a unei companii fãrã prefixul de 
companie GS1 folosit în acea divizie, 
atunci compania cumpãrãtoare 
trebuie sã schimbe GTIN-ul folosit în 
acea divizie în decurs de cel mult un 
an. 

Astfel, când se întocmeºte contractul 
de vânzare-cumpãrare, trebuie sã se 
þinã seama de regulile referitoare la 
folosirea GTIN-urilor ºi a altor chei de 
identificare GS1. 

2.2. Achiziþii parþiale
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2.3. Divizãri

În cazul în care o companie se 
divizeazã în douã sau mai multe 
companii separate, este necesar ca 
prefixul de companie alocat 
companiei iniþiale sã fie transferat 
numai uneia dintre companiile noi. 
Companiile rãmase fãrã prefix de 
companie GS1 trebuie sã solicite 
altul de la organizaþia GS1. Decizia 
privind care dintre noile companii 
trebuie sã preia prefixul de 
companie GS1 iniþial trebuie luatã 
astfel încât sã se minimizeze 
numãrul de GTIN-uri suplimentare 
necesare. Decizia trebuie stipulatã în 
contractele noilor companii.

Nu este necesar ca stocurile 
existente de marfã sã fie 
renumerotate. Totuºi, când una 
dintre companiile divizate are 
articole comerciale numerotate cu 
prefixul de companie GS1 pe care 
nu-l mai deþine, compania trebuie 
sã-ºi renumeroteze aceste articole 
folosind propriul sãu prefix de 
companie GS1 atunci când tipãreºte 
etichete sau ambalaje noi. Clienþii 
trebuie notificaþi cu mult timp în 
avans de aceste modificãri.

2.3. Divizãri

Compania divizatã care pãstreazã 
prefixul de companie GS1 trebuie sã 
pãstreze înregistrãrile GTIN-urilor 
create care au fost alocate articolelor 
comerciale pe care acum nu le mai 
deþine. Aceasta nu trebuie sã 
refoloseascã aceste GTIN-uri timp de 
cel puþin patru ani dupã ce 
compania care s-a divizat ºi care 
deþinea acele articole a furnizat 
ultima datã mãrfuri identificate cu 
acele GTIN-uri. De aceea, compania 
care nu a pãstrat prefixul de 
companie GS1 trebuie sã informeze 
compania care îl deþine în prezent 
asupra datelor la care au fost 
furnizate pentru ultima datã 
mãrfurile care foloseau acel prefix de 
companie GS1 sau sã garanteze o 
datã pânã la care îºi va schimba 
prefixul. 
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3. Regulile de alocare a GTIN-urilor - pe înþelesul tuturor

3.1. Variante întâlnite pe piaþã3.1. Variante întâlnite pe piaþã

Exprimarea într-o altã  limbã pe un ambalaj vândut pe o singurã piaþã / þarã (etichetã scrisã într-o singurã limbã). 

Exemplu: Textul în englezã de pe ambalajul unui articol este înlocuit cu textul în spaniolã.  

GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale



10

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Adãugarea textului într-o nouã limbã pe ambalajul produsului vândut pe mai multe pieþe (etichete multi lingvistice).  

Exemplu: Pe un ambalaj cu text în englezã ºi spaniolã se adaugã textul în portughezã.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Substituirea unui text multilingvistic de pe ambalajul unui produs cu acelaºi text în alte limbi. 

Exemplu: Un ambalaj cu text în englezã, spaniolã ºi portughezã se schimbã cu acelaºi text în englezã, francezã ºi italianã.  
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

5 948489 920110 >

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Articol comercial mostrã sau oferit spre testare. 

Notã: Dacã articolul comercial este lansat pe piaþã pentru comercializare la casa de marcat, atunci necesitã un GTIN. 
           GTIN-ul utilizat pentru articolul test/mostrã se poate menþine în cazul în care articolul trece cu succes perioada de 
           testare ºi devine obiectul unor comenzi. 
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

5 948489 920127 > 5 948489 920134 >

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Grupaje de aceleaºi articol comercial în cantitãþi diferite.

Notã: GTIN-ul articolului comercial conþinut nu se modificã, însã fiecare grupaj are un GTIN diferit de identificare. 

Notã: Prin urmare, vor exista atâtea GTIN-uri câte tipuri de grupaje existã. 
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Potassium SorbatePotassium Sorbate Sodium BenzoateSodium Benzoate

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

3.2.  Înlocuirea articolelor comerciale standard3.2.  Înlocuirea articolelor comerciale standard

3.2.1.  Modificãri minore3.2.1.  Modificãri minore

Modificãri minore de formulare a textului de pe ambalajul unui articol comercial existent ºi care nu implicã vreo 
modificare a etichetei de la raft. 

Notã: Modificarea nu are impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare. Modificarea unui ingredient minor 
           nu afecteazã descrierea articolului. 

Modificãrile minore sunt acele mlodificãri care nu sunt importante pentru partenerii comerciali (spre exemplu, nu au nici 
un impact asupra etichetei de la raft, comenzilor, facturãrilor sau stocurilor).

Producãtorii au însã nevoie sã facã diferenþa între aceste modificãri minore ale variantelor de articole comerciale (spre 
exemplu, pentru studierea impactului asupra preþului).
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Notã: Modificãrile minore ale designului ambalajului, posibil asociate cu reînnoiri sau fluxuri sezoniere / promoþionale ale
           articolului comercial, care nu cad sub incidenþa altor reguli de schimbare a GTIN-ului, nu necesitã un nou GTIN. 

Modificãri minore ale designului ambalajului.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Greutate realã: 998 grameGreutate realã: 998 grame Greutate realã: 1000 grameGreutate realã: 1000 grame

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificãri minore (nedeclarate) ale greutãþii nete /numãrului de articole / volumului (spre exemplu, modificãri ale 
toleranþelor de producþie care nu afecteazã preþul de la raft). 

Notã: Modificãrile determinate de îmbunãtãþirea toleranþelor rezultate din procesul de fabricaþie sau din procesarea 
           produsului, care nu cad sub incidenþa altor reguli de schimbare a GTIN-ului,nu impun alocarea unui nou GTIN.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificãri minore în ambalare, la nivel de grupaj standard de articole comerciale. 

Notã: Acest tip de modificãri nu au impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificãri minore ale materialului de ambalare, la nivel de articol comercial de consum (spre exemplu, înlocuirea PET 
cu HDPE). 

Notã: Acest tip de modificare nu are impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

În cazul în care un articol comercial de consum sau o grupare standard de articole comercial conþine un amestec aleator 
de articole (spre exemplu, jeleuri de diferite culori / arome), iar proporþia amestecului se modificã.

Notã:  Dacã amestecul este aleator, modificarea proporþiei amestecului nu are nici un impact asupra preþului de la raft
            sau asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare. 
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Reþetã sezonierã, spre exemplu "Iaurt cu fructe de sezon": fructele se pot schimba de la un sezon la altul. 

Notã: Preþul de la raft rãmâne neschimbat, indiferent de sezon.  
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Diferite combinaþii de GTIN-uriDiferite combinaþii de GTIN-uri

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

3.2.2.  Modificãri majore3.2.2.  Modificãri majore

Modificãrile majore sunt acele modificãri care necesitã ca partenerii comerciali sã facã distincþia, în interiorul sistemelor 
lor, între un articol comercial "vechi" ºi unul "nou" (spre exemplu, atunci când au impact asupra preþului de la raft, 
comenzilor, facturãrilor sau stocurilor).

Un asortiment dinamic este o grupare standard de articole comerciale alcãtuitã dintr-un numãr fix de diverse asortimente 
de douã sau mai multe articole comerciale de consum, fiecare identificat printr-un GTIN unic.

Notã: Detailistul a acceptat faptul cã asortimentul îºi poate modifica conþinutul fãrã o avertizare prealabilã.

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale



22

GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificare a compoziþiei, ca urmare se aºteaptã ca ºi consumatorul sã facã distincþia între noul ºi vechiul articol comercial.

Notã: Modificarea conduce ºi la schimbarea etichetei de la raft.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificãri ale denumirii produsului, denumirii mãrcii sau ale descrierii articolului comercial (ce conduc ºi la schimbarea 
etichetei de la raft). 

Notã: Modificarea conduce ºi la schimbarea etichetei de la raft.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Orice modificare dimensionalã sau de greutate brutã a ambajajului, mai mare de 20%. 

Notã: Software-ul care realizeazã managementul rafturilor ºi al sistemelor logistice trebuie actualizat cu noile dimensiuni,
           pentru a asigura o alocare optimã a spaþiului la raft. 
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GTIN
nou
GTIN
nou

NU SE APLICÃ
articolelor comerciale 

destinate 
vânzãrii cu amãnuntul

NU SE APLICÃ
articolelor comerciale 

destinate 
vânzãrii cu amãnuntul

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificãri în configuraþia asortimentelor de grupaje de articole (spre exemplu, 30/50/80/40 se schimbã în 40/60/40/60). 

Notã: Noul grupaj standard de articole comerciale este un nou articol comercial ce poate fi comandat. 
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Modificãri majore în funcþionalitate. Spre exemplu: o nouã versiune software. 

Notã: Se recomandã alocarea unui nou GTIN atât la nivel de articol pentru consum, cât ºi la nivel de grupare standard de 
           articole comerciale, astfel încât toþi parteneri comerciali sã poatã diferenþia articolului "nou" de cel "vechi".  
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

ªAMPONªAMPON

Cumpãraþi 2
ºi primiþi 1 gratis

Cumpãraþi 2
ºi primiþi 1 gratis

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

3.3.  Articole comerciale paralele3.3.  Articole comerciale paralele

3.3.1.  Promoþii care nu au impact asupra GTIN-ului3.3.1.  Promoþii care nu au impact asupra GTIN-ului

Douã sau mai multe articole comerciale alãturate (nu ataºate sau ambalate împreunã), fiecare dintre ele putând fi 
achiziþionat separat. 

Promoþiile sunt (în mod normal) modificãri pe termen scurt ale modului în care articolul comercial este prezentat 
consumatorului. Acest subcapitol subliniazã exemple de promoþii în care GTIN-ul la nivelul articolului de consum rãmâne 
neschimbat.

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Spre exemplu: Un cadou oferit la achiziþionare sau oferta o bucatã gratis la achiziþionarea a douã bucaþi.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Douã (sau mai multe) articole comerciale ambalate împreunã, cu scopul de a promova unul dintre ele, în condiþiile în care 
dimensiunile ambalajului nu influenþeazã managementul raftului.

Notã: Acest tip de modificãri nu au impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

CUMPÃRAÞI UN SÃPUN
ªI CEREÞI UN BALSAM 

LA CASA DE MARCAT
GRATIS 

CUMPÃRAÞI UN SÃPUN
ªI CEREÞI UN BALSAM 

LA CASA DE MARCAT
GRATIS 

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Douã bunuri de consum, care nu sunt ambalate împreunã, dintre care unul nu poate fi cumpãrat separat, dar este oferit 
gratuit atunci când se achiziþioneazã celãlalt articol. 

Notã: Modificarea nu are impact asupra articolului original.  

Notã: Atunci când articolul oferit gratuit nu este expediat în acelaºi container fizic.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Un articol gratuit, ambalat în interiorul unui alt articol comercial principal ºi care nu modificã cantitatea articolului 
comercial principal, pachetul promoþional fiind vândut la acelaºi preþ ca ºi pachetul obiºnuit.

Notã: Modificarea nu are impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Reconfigurarea ambalajului unui bun de consum în scop promoþional (de exemplu scoatere aniversarã pe piaþã a unui 
produs).

Notã: Modificarea nu are impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  Preþul de la raft nu se modificã.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

10% reducere
la urmãtoarea

cumpãrare

10% reducere
la urmãtoarea

cumpãrare

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Cupon de reducere. Un articol comercial de consum poate avea un cupon de reducere ataºat sau introdus în ambalaj.

Notã: Modificarea nu are impact asupra preþului, comandãrii sau facturãrii produsului. Dacã consumatorului i se oferã 
           posibilitatea de a alege între achiziþionarea produsului cu sau fãrã cupon de reducere, atunci este necesar un GTIN 
           separat.

Notã: Atunci când cuponul nu are datã de expirare.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Trimiteþi cuponul 
la C.P. 1010 ºi primiþi

20% reducere
la urmãtoarea 

cumpãrare

Trimiteþi cuponul 
la C.P. 1010 ºi primiþi

20% reducere
la urmãtoarea 

cumpãrare

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Un articol comercial poate conþine un cupon sau un alt element tipãrit de identificare care oferã dovada achiziþiei acelui 
produs. Cuponul poate fi returnat prin poºtã de cãtre consumator pentru a primi în schimb o recompensã. 

Notã: Dacã cuponul are datã de expirare, atunci produsul trebuie tratat ca un nou articol comercial.

Notã: Atunci când cuponul nu are datã de expirare.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

20 articole
20 articole

20 articole
20 articole

20 articole
20 articole

20 a ticole
r20 a ticole
r

20 a ticole
r20 a ticole
r

20 a ticole
r20 a ticole
r

0
i e

2  art col
0

i e
2  art col

2
i e

2  art col
2

i e
2  art col

2
i e

2  art col
2

i e
2  art col

2
i e

2  art col
2

i e
2  art col

22 articole
22 articole

22 articole
22 articole

22 articole
22 articole

CADOUCADOU

CADOU
în interiorul

cutiilor

CADOU
în interiorul

cutiilor

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Când articolele comerciale sunt achiziþionate de cãtre detailist la preþul obiºnuit, iar produsele suplimentare sunt 
furnizate gratuit. 

Notã: Când cantitatea de articole din cutie creºte, GTIN-ul se schimbã. 

Notã: Dacã se creºte numãrul de cutii (spre exemplu, cumperi zece cutii ºi primeºti una gratis), GTIN-ul grupãrii standard de 
           articole comerciale nu se schimbã.
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GTIN
nou
GTIN
nou

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

În cazul anumitor promoþii cu datã de expirare (spre exemplu, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor), când articolul 
promoþional trebuie expus la vânzare într-o anumitã zi. 

Notã: Modificarea nu are impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  Preþul de la raft nu se modificã.



GTIN
nou
GTIN
nou
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GTIN
nou
GTIN
nou

3.3.2.  Promoþii care au impact asupra GTIN-ului3.3.2.  Promoþii care au impact asupra GTIN-ului

Dacã unui articol comercial  i se adaugã o referinþã de preþ pe etichetã.

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

Promoþiile sunt (în mod normal) modificãri pe termen scurt ale modului în care articolul comercial este prezentat 
consumatorului. Acest subcapitol subliniazã exemple de promoþii în care GTIN-ul la nivelul articolului de consum se 
schimbã.

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Notã: Modificarea necesitã ca partenerii de pe lanþul de aprovizionare sã diferenþieze stocul nou de cel vechi.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Reducerea de preþ este specificatã explicit pe ambalajul produsului.

Notã: Modificarea necesitã ca partenerii de pe lanþul de aprovizionare sã diferenþieze stocul nou de cel vechi.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Un pachet bonus este un articol cãruia i s-a mãrit cantitatea (greutatea netã, numãrul de articole, volumul) ºi este vândut 
la acelaºi preþ ca articolul obiºnuit. 

Notã: Creºterea cantitãþii influenþeazã preþul unitar ºi informaþiile de pe eticheta de la raft.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Articole comerciale compuse din douã sau mai multe produse vândute în mod obiºnuit separat, acum ambalate împreunã. 

Notã: Este necesar un nou GTIN pentru articolul comercial deoarece acesta este un produs nou ºi unic.  
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

3.3.3.  Mãrfuri cu preþul pretipãrit3.3.3.  Mãrfuri cu preþul pretipãrit

Articol comercial, cu etichetã de preþ ataºatã, conform cerinþelor unui anumit detailist. 

Notã: Articolul comercial, pentru care mai mulþi detailiºti solicitã etichetã specificã de preþ, nu necesitã alocarea unui GTIN 
           individual pentru fiecare etichetã diferitã de preþ.   

Preþul pretipãrit este descurajat ca metodã comercialã deoarece introduce o mai mare complexitate a gestionãrii datelor
despre articolul comercial ºi despre gruparea standard de articole comerciale de-a lungul lanþului de aprovizionare.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Când producãtorul include preþul pretipãrit în grafica ambalajului, acesta este denumit în mod normal Preþ de Vânzare
Recomandat de Producãtor.

Notã: Modificarea necesitã ca partenerii de pe lanþul de aprovizionare sã diferenþieze stocul nou de cel vechi.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Când preþul de vânzare este marcat pe ambalaj, iar preþul se modificã. 
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

3.4.  Alte articole comerciale paralele3.4.  Alte articole comerciale paralele

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Diferiþi producãtori pentru un articol comercial (aparent) identic, realizat pentru un anumit detailist. 

Notã: Preþul de vânzare nu este relevant pentru GTIN.

Producãtorul AProducãtorul A Producãtorul BProducãtorul B

Alte modificãri care au impact asupra alocãrii GTIN-ului.
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Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

SUPERMARKET localitatea ASUPERMARKET localitatea A SUPERMARKET localitatea BSUPERMARKET localitatea B

FÃINÃ
1,70 RON

FÃINÃ
1,70 RON

FÃINÃ
1,56 RON

FÃINÃ
1,56 RON

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Preþuri diferite de vânzare (spre exemplu, pentru regiuni diferite ale þãrii), preþul nefiind marcat pe ambalaj. 

Notã: Preþul de vânzare cu amãnuntul nu este relevant pentru GTIN decât dacã este pretipãrit de furnizor pe ambalaj.  
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GTIN
nou
GTIN
nou

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Un aranjament nou / suplimentar al paletului, care coexistã în permanenþã cu aranjamentul original.

Notã: Aranjamentul paletului nu are impact asupra cantitãþii de articole comerciale de consum sau asupra numãrului de 
           cutii conþinute. Dacã paletul este ºi unitate de comandã, atunci, pentru fiecare configuraþie diferitã de palet, este 
           necesar un nou GTIN.
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GTIN
nou
GTIN
nou

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

5 948489 920141 > 5 948489 920141 >

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Articole comerciale de consum, cu diferite tipuri de etichetã RFID.

Notã: Modificarea nu are impact asupra partenerilor de pe lanþul de aprovizionare.  Preþul de la raft nu se modificã.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

3.5.  Articole sezoniere3.5.  Articole sezoniere

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Articole comerciale modificate din motive sezoniere  (spre exemplu, pachet de vacanþã, ciocolatã de Paºte). 

Notã: Este necesar un GTIN nou deoarece este considerat un articol nou. Articolele sezoniere ciclice trebuie sã utilizeze 
           acelaºi GTIN în fiecare sezon.
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GTIN
nou
GTIN
nou

GTIN
nou
GTIN
nou

Acelaºi
GTIN

Acelaºi
GTIN

VIN 15,80 RON
AN 1970

VIN 15,80 RON
AN 1970

VIN 11,90 RON
AN 2002

VIN 11,90 RON
AN 2002

Tipul de modificare a articolului comercialTipul de modificare a articolului comercial

GTIN pentru gruparea standard de articole comercialeGTIN pentru gruparea standard de articole comerciale

Articol comercial provenit din recolte cu vechime diferitã (spre exemplu, vin). 

Spre exemplu: Este necesar un nou GTIN dacã vechimea recoltei are influenþã asupra preþului. Se foloseºte acelaºi GTIN 
                             dacã vechimea recoltei nu are influenþã asupra preþului.

Notã: Dacã vechimea recoltei are influenþã asupra preþului. Notã: Dacã vechimea recoltei nu are influenþã asupra preþului.
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4. Informaþii suplimentare

Aceastã broºurã este un sumar al 
Specificaþiilor Generale GS1 privind 
regulile de alocare a GTIN-urilor 
articolelor comerciale ºi a grupãrilor 
standard de articole comerciale. 

Dacã aplicarea vreunei reguli din 
aceastã broºurã vã este neclarã, vã 
rugãm contactaþi Departamentul 
Codificare al 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@
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Introduceþi cifrele
codului de bare

pentru a afla 
mai multe informaþii

Vizitaþi
m.coduridebareonline.ro
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