FIŞĂ ÎNSCRIERE ONG
Denumire: ASOCIAȚIA GS1 ROMANIA

Tipul organizației:

x

asociație
fundație
federație
corp profesional

Actul normativ în baza căruia funcționează: OG nr. 26/2000, cu
modificările și completările ulterioare

Anul înființării: 1993

Scop/misiune:
(max. 200 caractere)
GS1 România este Asociația profesională nonprofit licențiată la nivel național pentru
administrarea, dezvoltarea, implementarea și promovarea Sistemului Global de Standarde
Integrate Global Standard One (GS1) și a soluțiilor bazate pe acesta respectiv a celor mai utilizate
standarde internaționale deschise pentru identificare, codificare şi comunicații electronice în
domeniul lanțurilor de valorice.
Standardele GS1 sunt multisectoriale şi multiindustriale, sunt recunoscute și acreditate ISO, iar
eficiența și vizibilitatea asigurate lanțurilor de cerere și ofertă, atât în circuitul fizic al bunurilor, cât
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și în circuitul digital standardizat al informațiilor comerciale și al aplicațiilor IT ce le deservesc, sunt
atributele ce, în decursul unei dezvoltări de mai mult de 30 de ani, au impus Standardele GS1 ca
“bună practică“ la nivel internațional.
Scopul Asociației este facilitarea integrării Romaniei în sistemul economic internațional prin:
•

generalizarea utilizării codificării GS1 în Romania;

•

modernizarea prin informatizare a gestiunii economice și a controlului calității produselor
în special în sfera producției și a comerțului;

•

extinderea tehnologiei de gestiune pe bază de "cod de bare" și în alte domenii ale vieții
economico‐sociale.

De utilitate publică

da
x

nu

Reprezentant legal: Ciprian IOSEP, Președinte și CEO
(numele şi prenumele)

Persoana de contact: Valentin Gabriel POPESCU, Director Programe
(maxim 3 persoane)
Persoana care introduce datele: Valentin Gabriel POPESCU
(nume, prenume, funcție)

Domeniu de interes: transport

rutier
feroviar
naval
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aerian
x

alte

Proiecte desfăşurate în ultima perioadă:
(se vor indica perioada de desfăşurare, denumirea, obiective, stadiul
proiectului ‐ max. 300 caractere)
Din Raportul de activitate 2010:
I. Programe sectoriale:
1. Sănătate (Healthcare) – continuare dialog cu mediul instituțional pentru utilizarea Cheilor
Unice Globale GS1 de Identificare în domeniul sănătății, în special vizând noile dezvoltări: card de
sănătate, e‐prescription, DES (Dosar Electronic de Sănătate)

2. Apărare (MApN) – continuare activități comune în baza Protocolului de colaborare în
domeniul standardizării încheiat între GS1 Romania și Ministerul Apărării Naționale, înregistrat sub
numărul M.12/24.01.2007 și a Hotărârii Consiliului de Standardizare și Interoperabilitate (CSI) al
Ministerului Apărării Naționale referitoare la acceptarea și implementarea pachetului de
standarde GS1

3. Publishing– program destinat alinierii pieței tipăriturilor, din punct de vedere al codificării, la
Standardele Globale GS1

4. GS1 Solution Providers– program destinat parteneriatului cu furnizorii de soluții ce
utilizează Standardele Globale GS1

5. Prețul afișat este prețul plătit– program în parteneriat cu ANPC destinat certificării
procedurilor operaționale din magazinele ce își fundamentează activitatea, în interiorul
magazinului și pe lanțurile logistice, pe Standardele Globale GS1

6. Retail– program destinat marelui retail, ce vizează pregătirea pentru introducerea treptată a
noului cod de bare GS1 DataBar
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II. Program Certificare GS1:
Program de certificare pe 4 niveluri a membrilor asociației, în funcție de capabilitățile și expertiza
specifice GS1: existență personal intern cu expertiză GS1, decodabilitate coduri de bare ale
produselor proprii, capabilități și expertiză EDI (Electronic Data Interchange), capabilități și
expertiză pentru sinconizare globală de date (GDSN)

III. Program Instruire Specializată
Program național anual gratuit de transfer de cunoștințe GS1 către membri interesați, pe cei patru
piloni de activitate: BarCode, eCom, GDSN, EPC/RFID.

Date de contact:
Localitate: București
Județ/Sector: 1
Strada: Mexic, Nr.: 13, Cod Poștal: Cod 011755
Telefon: +40 21 3178031; +40 21 3178032
Fax: +40 21 3178033
Mobil: ……………………………………………………………………………………………………..
Website: http://www.gs1.ro, http://www.gs1ro.org
E‐mail: office@gs1.ro, valentin.popescu@gs1.ro

Notă privind completarea formularului:
Pentru validarea formularului este necesară completarea tuturor
rubricilor din formular.
În cazul rubricilor pentru care nu există informații va fi trecut semnul „‐“
Bifarea căsuțelor se va face cu X.
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