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INTRODUCERE

PREÞUL AFIªAT ESTE
                   PREÞUL PLÃTIT

Codul De Bune Practici În 
Domeniul Scanãrii Pentru 
Companiile De Vânzãri En-Gros 
ºi En-Detail este realizat de 
cãtre GS 1 România ºi agreat 
de cãtre ANPC.

Codul precizeazã procedurile 
de utilizare a codificãrii cu bare 
ºi scanãrii acestora în 
domeniile de comerþ en-gros ºi 
en-detail. Procedurile descrise 
nu reprezintã responsabilitãþi 
legale dar sunt puternic 
recomandate de GS1 România 
ºi sunt create pe baza 
experienþei practice a 
companiilor specializate în 
vânzãri en-gros ºi en-detail.

Premiza de bazã a Codului De 
Bune Practici În Domeniul 
Scanãrii Pentru Companiile De 
Vânzãri En-Gros ºi En-Detail este 
cã preþul afiºat pe eticheta de la 
raft este acelaºi cu preþul plãtit la 
casã.

Acest fapt este un element de 
protecþie pentru consumator ºi 
implementarea cu succes a 
conceptului va asigura 
menþinerea încrederii clientului 
în practica de scanare a 
produselor.

Aderarea la aceste proceduri va 
ajuta companiile specializate în 
vânzãri en-detail sã stabileascã ºi 
sã menþinã o bunã colaborare cu 
inspectorii Autoritãþii Naþionale 
pentru Protecþia Consumatorilor.

Codul De Bune Practici În 
Domeniul Scanãrii Pentru 
Companiile De Vânzãri En-Gros ºi 
En-Detail reprezintã, totodatã, 
rezultatul parteneriatului public-
privat dintre Autoritatea 
Naþionalã pentru Protecþia 
Consumatorilor ºi GS1 România.

GS1 România deþine 
responsabilitatea pentru 
conþinutul Codului De Bune 
Practici În Domeniul Scanãrii 
Pentru Companiile Vânzãri En-
Gros ºi En-Detail.
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CUVÂNTUL PREªEDINTELUI 
AUTORITÃÞII NAÞIONALE PENTRU PROTECÞIA CONSUMATORILOR
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PREVEDERI LEGALE CU PRIVIRE 
LA AFIªAREA PREÞULUI

l

În concordanþã cu prevederile 
Legii 37 din 2002 privind 
aprobarea Ordonanþei 
Guvernului nr.58/2000 pentru 
modificarea ºi completarea 
Ordonanþei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecþia 
consumatorilor ºi ale Legii 296 
din 2004 privind Codul 
consumului, indicarea preþului 
unui produs oferit spre vânzare 
este o obligaþie legalã.

In general, în magazinele ce 
utilizeazã identificarea automatã 
a produselor prin scanarea 
codurilor de bare, produsele nu 
sunt identificate prin preþuri 
individuale, ci prin etichete de 
raft.

Prevederi legale cu privire la preþ, 
pe scurt:

Agentul economic care, în 
reþeaua de distribuþie, oferã 
spre vânzare produse/servicii, 
trebuie sã indice preþul de 
vânzare/tariful practicat ºi 
preþul pe unitatea de mãsurã;

ETICHETE DE PREÞ 
AFIªATE LA RAFTUL DE VÂNZARE

l

l

l

Preþurile ºi tarifele trebuie 
indicate în mod vizibil ºi într-o 
formã neechivocã, uºor de 
citit, prin marcare, etichetare 
ºi/sau afiºare;

Informaþiile furnizate de 
aparatele de mãsurã utilizate 
pentru determinarea 
cantitãþii produselor vândute 
în vrac trebuie sã fie clare ºi 
uºor vizibile pentru 
consumator

Când livrarea produsului sau 
prestarea serviciului se face 
ulterior plãþii unei sume de 
bani cu titlu de avans, agentul 
economic este obligat sã 
elibereze consumatorului, la 
plata acontului, un document 
fiscal conform legislaþiei în 
vigoare sau, dupã caz, un 
contract scris ºi sã respecte 
condiþiile contractuale.

Agenþii economici care, potrivit 
legislaþiei în vigoare, sunt obligaþi 
sã utilizeze aparate de marcat 
electronice fiscale, vor elibera 
bonuri fiscale consumatorilor de 
produse/servicii, aceºtia având 
obligaþia de a pãstra aceste 
documente, cel puþin pânã la 
momentul pãrãsirii spaþiului 
comercial respectiv.

Informaþia conþinutã de 
etichetele de raft trebuie sã fie 
clarã ºi concisã. In plus, trebuie sã 
aparã pe etichetã, pe lângã preþ ºi 
descrierea articolului ºi indicarea 
mãrimii / greutãþii.

Poziþia etichetei de raft trebuie sã 
fie legatã de cea a articolului prin 
fixarea fermã a acesteia fie prin 
design-ul raftului, fie prin 
folosirea unui adeziv 
corespunzãtor sau a unor etichete 
ce nu pot fi uºor mutate.

Dacã un anumit articol s-a 
epuizat, lãsând un gol pe raft, 
spaþiul nu trebuie umplut cu alt 
articol decât dupã schimbarea 
etichetei de raft.

Dacã un articol este epuizat, se 
recomandã utilizarea unei 
etichete cu urmãtorul text 
„Regretãm, articol epuizat", 
plasatã peste eticheta de raft.

EPUIZAREA STOCULUI
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De-a lungul timpului, 
considerabile resurse financiare ºi 
de timp au fost alocate pentru 
implementarea de sisteme care 
sã asigure existenþa etichetelelor 
de raft ce afiºeazã preþul pentru 
fiecare produs. La acest moment, 
cel mai frecvent sunt folosite o 
varietate de benzi de plastic ce se 
aplicã pe marginea rafturilor de 
prezentare ºi sub care sunt 
plasate etichetele de raft, 
proiectate pentru a se potrivi 
diferitelor tipuri de raft, afiºaj sau 
stand, asigurând poziþionarea 
corectã faþã de produsele pe care 
le reprezintã.

Pentru a menþine cel mai înalt 
standard de afiºare a preþului, 
orice raft, stand, etajerã sau 
frigider folosit pentru prezentarea 
de produse trebuie sã dispunã, 
din fabricaþie, de asemenea 
facilitãþi de amplasare pe margine 
a etichetelor de produs. Din acest 
punct de vedere, existã câteva 
cerinþe care trebuie avute în 
vedere de producãtorii ºi 
furnizorii unitãþilor de afiºare.

UNITÃÞI DE EXPUNERE SPRE VÂNZARE 
A PRODUSELOR ªI ETICHETAREA ACESTORA

Acestea sunt:

Un suport pentru etichete de 
raft, aplicat pe marginea 
unitãþii de prezentare a 
produselor, trebuie sã fie 
adaptat diferitelor tipuri de 
etichete.

Pentru unitãþile de refrigerare 
utilizate pentru prezentarea 
spre vânzare a produselor, 
suportul pentru etichete de 
raft, aplicat pe marginea 
unitãþii, trebuie sã fie adaptat 
mediului de utilizare ºi sã 
permitã utilizarea normalã ºi 
realizarea facilã a 
operaþiunilor de întreþinere 
ale unitãþii de prezentare 
respective.

Suportul pentru etichete de 
raft, aplicat pe marginea 
unitãþii de prezentare a 
produselor, trebuie sã se 
potriveascã stilului ºi 
finisajului unitãþii de 
prezentare pentru vânzare a 
produselor.

Sistemele independente de 
prezentare pentru vânzare a 
produselor realizate din 
materiale pe bazã de carton 
trebuie sã dispunã de facilitãþi 
pentru amplasarea etichetelor 
de raft.

Sistemele de prezentare 
pentru vânzare a produselor 

l

l

l

l

l

care utilizeazã agrafe tip cârlig 
sau euro agrafe, trebuie sã 
dispunã de facilitãþi pentru 
amplasarea unei etichete de 
raft în partea din faþã a 
produsului supus vânzãrii. 
Orice altã soluþie de sistem 
pentru afiºarea preþului 
trebuie discutatã ºi convenitã 
în prealabil cu compania ce 
vinde produsul respectiv en-
detail.

Design-ul oricãrui sistem de 
prezentare pentru vânzare a 
produselor trebuie sã permitã 
poziþionarea corectã a etichetelor 
de raft, asigurându-se cã 
informaþia despre preþ poate sã 
fie vãzutã clar de client ºi asociatã 
produsului respectiv.

În cazul unei unitãþi de 
prezentare pentru vânzare a 
produselor ce nu permite 
aplicarea de etichete de raft, 
trebuie sã existe, sã fie vizibilã ºi 
accesibilã clienþilor o listã de 
preþuri. Aceste unitãþi de 
prezentare sunt, de exemplu, cele 
utilizate pentru vânzarea 
felicitãrilor sau a produselor de 
cofetãrie / patiserie.

Dacã mãrimea unui articol sau 
modul de expunere fac 
imposibilã afiºarea unei etichete 
de raft sau a unei alte indicaþii de 
preþ ce poate fi corelatã în mod 
clar doar cu articolul supus 
vânzãrii, atunci articolul însuºi 
trebuie marcat individual.

UNITATI DE EXPUNERE SPRE VANZARE • GS1008>59415092013456.ITF005UNITATI DE EXPUNERE SPRE VANZARE • GS1008>59415092013456.ITF005
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CREªTERI DE PREÞ

CRESTERI DE PRET • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0CRESTERI DE PRET • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0

Creºterea preþului nu trebuie 
fãcutã în timpul programului, 
decât în cazuri excepþionale. 
Aceste cazuri pot include: 
corectarea unei greºeli, 
circumstanþe de vânzare 
anormale într-o anumitã zi, sau 
acolo unde caracteristicile 
modului de vânzare nu o permit, 
respectiv în magazinele cu 
program non-stop.

Când se introduce o creºtere de 
preþ în cursul programului, staff-
ul trebuie sã asigure modificarea 
preþului la raft înaintea celui din 
calculator. Aceastã procedurã va 
asigura clienþii cã nu sunt taxaþi la 
un preþ mai mare decât cel 
indicat la raft la momentul 
alegerii produsului.

Toate creºterile de preþ efectuate 
în afara programului trebuie 
verificate pentru a se asigura 
concordanþa preþului de vânzare 
cu preþul la raft înainte de 
deschiderea magazinului.

Conducerea magazinului trebuie 
sã primeascã notificãri 
corespunzãtoare cu privire la 
creºterile de preþ stabilite de 
cãtre conducerea centralã. 

Aceastã procedurã va asigura o 
gestionare eficientã a preþurilor 
ºi etichetelor la nivelul 
magazinului.

În cazul unei erori de preþ, 
inspectorii Autoritãþii Naþionale 
pentru Protecþia Consumatorilor 
ºi personalul GS1 România cu 
responsabilitãþi în verificarea 
aplicãrii Codului au acces la 
informaþia ce identificã ºi descrie 
cauzele respectivei erori. 

Sistemele de scanare trebuie sã 
permitã înregistrarea ºi pãstrarea 
tuturor schimbãrilor de preþ 
efectuate, incluzând data ºi ora, 
în scopul identificãrii erorilor ºi 
pentru realizarea activitãþii de 
audit.
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Reducerile de preþ pot fi aplicate 
la orice moment de timp, dar se 
recomandã realizarea acestora în 
afara programului de lucru.

Reducerile de preþ efectuate în 
afara programului de lucru 
trebuie verificate pentru a se 
asigura concordanþa preþului de 
vânzare cu preþul la raft înainte 
de deschiderea magazinului.
Când se introduce o reducere de 
preþ în cursul programului, staff-ul 
trebuie sã asigure modificarea 
preþului din calculator înaintea 
celui afiºat pe etichetele de la raft. 
Aceastã procedurã va asigura 
clienþii cã nu sunt taxaþi la un preþ 
mai mare decât cel indicat la raft 
la momentul alegerii produsului.

Conducerea magazinului trebuie 
sã primeascã notificãri 
corespunzãtoare cu privire la 
reducerile de preþ stabilite de 
cãtre conducerea centralã. 
Aceastã procedurã va asigura o 
gestionare eficientã a preþurilor ºi 
etichetelor la nivelul magazinului.

REDUCERI DE PREÞ

REDUCERI DE PRET • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0REDUCERI DE PRET • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0

POLITICI ªI PROCEDURI ALE 
MAGAZINULUI

l

l

l

Pentru a proteja interesele 
clientului ºi pentru punerea în 
practicã a conceptului „preþul 
afiºat este preþul plãtit" este 
foarte important ca toate 
procedurile referitoare la 
realizarea, poziþionarea, 
schimbarea ºi verificarea regulatã 
a etichetelor la raft sã fie 
documentate ca ºi politici ale 
magazinului. În plus, este esenþial 
ca realizarea verificãrilor sã fie 
monitorizate ºi înregistrate 
regulat.

O atenþie deosebitã este necesar 
a fi acordatã zonelor sensibile în 
care, din experienþã, s-a constatat 
cã erorile apar cu precãdere. 
Aceste zone includ:

Etichetele de raft pentru 
promoþii;

Preþurile locale pentru articole 
asupra cãrora conducerea 
localã poate interveni prin 
modificarea preþurilor 
comunicate de la nivel central;

Produsele ce au preþul marcat 
la sursã.

MULTIPAKS (GRUP DE MAI 
MULTE PRODUSE DE BAZÃ)

Companiile de vânzare en-detail 
trebuie sã se asigure cã aceste 
pachete sunt, ele însele, codificate 
cu bare, astfel încât un client care 
ia numai un articol sã nu 
plãteascã întregul pachet.
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PROMOÞII

PROMOTII • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0PROMOTII • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0

O atenþie deosebitã trebuie 
acordatã promoþiilor, atât la 
începutul, cât ºi la terminarea 
perioadei respective, atunci când 
apar schimbãri de preþ. Preþurile 
incluse în materialele 
promoþionale precum posterele, 
broºurile, reclama la punctul de 
vânzare ºi cele de pe etichetele 
de raft trebuie sã concorde cu 
înregistrãrile de preþ din 
computer.

Demararea unei promoþii trebuie 
sã urmãreascã fluxul de proceduri 
prezentat în capitolul „Reduceri 
de Preþ". Etichetele de raft ºi 
materialul promoþional nu se 
plaseazã ºi nu se distribuie 
înaintea activãrii preþurilor 
promoþionale în computer.

Finalizarea promoþiilor trebuie sã 
urmeze procedurile prezentate în 
capitolul „Creºteri de Preþ". 
Etichetele de raft ºi materialul 
promoþional trebuie retrase 
înainte de modificarea preþurilor 
în computer (trecerea la preþul 
„normal").

Promoþiile de „cumpãrare 
multiplã de produse", care includ 
mai mult de un articol, trebuie 
verificate pentru a se asigura 
includerea corectã a codurilor ºi 
corelarea lor cu materialul 
promoþional.

Voucherele sau Cupoanele de 
Reduceri pot include un cod de 
bare. Acolo unde e cazul, sistemul 
trebuie verificat pentru a asigura 
cã toate acestea oferã reducerea 
de preþ respectivã.
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A CODULUI DE BUNE PRACTICI DE SCANARE

O ÎNCÃLCARE 

O INCALCARE A CODULUI DE BUNE PRACTICI • GS1008>59415092013456.ITF005O INCALCARE A CODULUI DE BUNE PRACTICI • GS1008>59415092013456.ITF005

CE CONSTITUIE O ÎNCÃLCARE A 
PREZENTULUI COD DE BUNE 
PRACTICI?

l

l

Existã douã posibile cazuri în care 
un magazin poate fi acuzat de 
încãlcare a Codului:

1. Refuzul de a participa la 
examinãrile care 
monitorizeazã gradul de 
respectare a prevederilor 
Codului este considerat a fi o 
încãlcare ºi poate avea ca 
rezultat retragerea 
Certificatului de Conformitate 
cu Codul pentru acel magazin.

2. Dupã realizarea examinãrii, un 
magazin poate fi considerat cã 
încãlcã prevederile Codului 
dacã se înregistreazã una din 
urmãtoarele erori:

mai mult de o suprataxare 
la un coº de 20 produse 
sau

mai mult de 2 suprataxãri 
la un coº de 40 produse.

3. Un magazin va fi verificat în 
acord cu una din cele douã 
reguli în funcþie de mãrime 
sau tip. Sunt considerate erori 
suprataxãrile, atunci când 
preþul înregistrat la punctul de 
vânzare este mai mare decât 
cel afiºat la raft.

Dacã se constatã încãlcãri ale 
Codului, GS1 România va informa 
în scris magazinul în cauzã ºi va 
cere efectuarea unei anchete 
interne cu privire la respectivele 
probleme ºi remedierea oricãror 
neregularitãþi constatate.

Orice magazin pentru care s-a 
stabilit încãlcarea Codului de 
Bune Practici în Domeniul 
Scanãrii pentru Companiile de 
Vânzãri En-Gros ºi En-Detail 
trebuie sã înapoieze imediat la 
GS1 România Certificatul de 
Conformitate.

Orice magazin poate cere 
refacerea examinãrii pentru a 
reprimi Certificatul de 
Conformitate.

Acest serviciu se efectueazã 
contra cost.

Decizia referitoare la încãlcarea 
Codului ºi re-examinarea sunt în 
sarcina exclusivã a GS1 România.
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RELAÞII CLIENÞI 

RELATII CLIENTI • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0RELATII CLIENTI • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0

Informaþiile pentru clienþi trebuie 
asigurate la punctul de vânzare, 
în sensul afiºãrii preþului pe un 
ecran de afiºare ºi al primirii unui 
bon fiscal tipãrit. Ambele trebuie 
sã ofere o descriere ºi preþul 
pentru fiecare articol, iar 
descrierea trebuie sã fie 
îndeajuns de detaliatã pentru a 
putea identifica cât mai corect 
articolul.

Afiºajul pentru client trebuie 
poziþionat astfel încât sã sprijine 
clientul în verificarea 
corectitudinii fiecãrei vânzãri 
înregistrate. Bonul fiscal trebuie 
sã indice, suplimentar faþã de 
informaþiile legale obligatorii 
conform OUG nr. 28 din 1999 
privind obligaþia agenþilor 
economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, inclusiv 
cantitãþile cumpãrãturilor 
multiple, articolele vândute pe 
baza greutãþii ºi orice tip de 
credite acceptate, cum sunt 
cupoanele.

Procedurile de satisfacere a 
plângerilor clientului trebuie 
definite cu referire la orice eroare 
identificatã. 

Aceste proceduri vor fi incluse în 
cadrul general al politicii faþã de 
clienþi a magazinului. Magazinul 
trebuie sã admitã cã erori pot 
apare oricum ºi trebuie sã caute 
sã rezolve prompt ºi pozitiv a 
plângerilor, rezolvând cât mai 
multe posibil la momentul 
apariþiei lor. În plus, trebuie 
pãstratã o înregistrare formalã a 
erorilor astfel încât sã se asigure 
cã:

S-au luat toate mãsurile 
corective necesare ºi sã se 
poatã monitoriza acestea la 
nivelul magazinului.

l

l

l

Conducerea centralã este 
anunþatã atunci când sunt 
necesare acþiuni corective 
similare în alte sectoare sau 
magazine.

Pot fi identificate sursele 
generale de erori ºi tendinþele 
în ceea ce priveºte rata 
erorilor.
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COD DE BUNE PRACTICI 
PENTRU VÂNZÃTORII EXTERNI (FURNIZORI)

Acest cod de bune practici se 
aplicã tuturor produselor 
comercializate de furnizori.

La sosire, reprezentantul 
furnizorului (personalul de 
vânzãri ºi/sau vânzãtorul) trebuie 
sã se prezinte la conducerea 
magazinului ºi sã fie informat 
despre procedurile de vânzare. 
Dacã unitatea de vânzare en-
detail are un registru pentru 
vizitatori, reprezentantul 
furnizorului trebuie sã-l semneze 
la sosire.

Responsabilitatea pentru 
existenþa ºi aplicarea procedurilor 
ºi operaþiunilor referitoare la 
vânzare trebuie sã stea în sarcina 
unui reprezentant de nivel 
superior al conducerii locale a 
companiei de vânzãri en-gros sau 
en-detail.

Sunt comercializate doar produse 
listate, relevante pentru unitatea 
de vânzare (magazin, complex 
comercial, supermarket).

Furnizorii trebuie sã utilizeze doar 
spaþiul alocat lor la raft ºi sã nu 
deplaseze etichetele de raft 
referitoare la alte produse.

Dacã un produs nu are etichetã la 
raft, reprezentantul furnizorului 
va informa un membru al 
conducerii locale a unitãþii de 
vânzare.

Dacã un produs are preþul marcat 
din fabricaþie, reprezentantul 
furnizorului va verifica dacã 
preþul de vânzare recomandat pe 
produs este acelaºi cu cel afiºat 
pe eticheta aflatã la raft. Dacã 
preþul diferã, trebuie informat un 
membru al conducerii locale a 
unitãþii de vânzare.

Dacã un produs are material 
suplimentar de informare, 
disponibil pentru clienþi la 
punctul de vânzare, 
reprezentantul furnizorului are 
responsabilitatea de a verifica 
aceste materiale pentru a stabili 
concordanþa în ceea ce priveºte 
preþul indicat în materiale cu 
preþul de vânzare ºi cel prezent la 
raft.

Înainte de a pãrãsi magazinul, 
reprezentantul furnizorului 
trebuie sã aibã o întrevedere cu 
un reprezentant al conducerii 
locale a unitãþii de vânzare en-
gros sau en-detail.

COD DE BUNE PRACTICI • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0COD DE BUNE PRACTICI • GS1008>59415092013456.ITF005.GS1008>594168931645.ITF0
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METODOLOGIA DE REALIZARE A EXAMINÃRII 
MAGAZINULUI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL PRACTICILOR DE SCANARE
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INFORMAÞII GENERALE
Personalul special desemnat sau 
delegat al GS1 România 
desfãºoarã activitatea sistematicã 
de examinare ºi monitorizare a 
practicilor de scanare 
implementate de companiile 
vânzare en-gros sau en-detail 
care au primit Certificatul de 
Conformitate cu Codul de Bune 
Practici În Domeniul Scanãrii 
Pentru Companiile De Vânzãri En-
Gros ºi En-Detail.

GS1 România are dreptul de a 
delega cãtre consultanþi externi 
activitatea de realizare a auditului 
procedurilor privitoare la scanare.

Acest capitol precizeazã 
modalitãþile prin care se 
deruleazã interviurile pentru 
realizarea auditului (examinãrii) 
conformitãþii cu Codul. De 
asemenea, în prezentul capitol se 
stabileºte politica proceduralã în 
detaliu pentru eventualitatea 
apariþiei de probleme în buna 
derulare a respectivei activitãþi.

STADIUL 1 - INTRAREA ÎN 
MAGAZIN

REFUZURI

La intrarea în magazin, primele 
acþiuni ale persoanei 
responsabile cu realizarea 
interviului sunt de a se prezenta 
managerului sau supervizorului 
magazinului, de a-i arãta 
scrisoarea de recomandare ºi de 
a-i explica în detaliu cum se 
desfãºoarã examinarea.

Dacã este refuzatã permisiunea 
de a desfãºura examinarea în 
maniera subliniatã în scrisoare, 
intervievatorul va înregistra în 
fiºa de audit:

1. Numele celui cu care a vorbit 
în magazine;

2. Cuvântul "Respinge" ºi o 
scurtã notã detaliind 
circumstanþele refuzului.

Apoi, explicã managerului 
magazinului sau supervizorului 
cã magazinul a fost înregistrat ca 
neparticipant la auditul 
procedurilor de scanare pentru 
conformitate cu Codul ºi cã acest 
rezultat va fi înmânat la GS1 
România. Un refuz de participare 
la examinare este considerat 
încãlcare a Codului de Bune 
Practici În Domeniul Scanãrii 
Pentru Companiile De Vânzãri 
En-Gros ºi En-Detail ºi poate avea 
ca rezultat retragerea 
Certificatului de Conformitate cu 
Codul.

STADIUL 2 - REALIZAREA 
AUDITULUI

PASUL 1:

La stabilirea acordului de a realiza 
auditul, persoana responsabilã cu 
realizarea interviului þine cont de 
urmãtoarele proceduri:

 Persoana responsabilã 
cu realizarea interviului ia un coº / 
cãrucior din magazin ºi 
colecteazã cele 20 sau 40 de 
articole detaliate pe fiºa de audit. 
La momentul preluãrii articolului 
de pe raft, acesta înscrie pe fiºã 
preþul în RON ºi bani, cum este 
afiºat pe eticheta aflatã la raft. 
Dacã nu este afiºat nici un preþ, 
înscrie în fiºa de audit: NPA " Nici 
un Preþ Afiºat". 
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Dacã nu se gãseºte un anumit 
articol, sau o anumitã marcã, 
persoana ce realizeazã interviul 
trebuie sã aleagã un produs al 
unei mãrci similare (evitându-se 
produsele ce poartã marca 
proprie) ºi consemneazã 
respectiva modificare în fiºa de 
audit. Similar, dacã nu se gãseºte 
o anumitã mãrime, va fi aleasã o 
altã mãrime, modificându-se 
corespunzãtor fiºa.

Dacã unul sau mai multe dintre 
articolele de pe lista cu produsele 
de verificat sunt la ofertã specialã, 
persoana ce realizeazã interviul 
trebuie sã acorde atenþie 
deosebitã produselor ºi sã 
înregistreze preþul corect afiºat 
pe eticheta de la raft.

Persoana ce realizeazã 
interviul duce produsele la 
punctul de efectuare a plãþii (casa 
de marcat), informând operatorul 
(casierul) cã nu va plãti articolele. 
Operatorul scaneazã fiecare 
articol ºi tipãreºte bonul de casã. 
Persoana ce realizeazã interviul 
lasã articolele la casã.

PASUL 2: 

PASUL 3: 

PASUL 4: 

Persoana ce realizeazã 
interviul ia bonul de casã ºi 
copiazã preþurile pe fiºa de audit, 
scriind preþul RON ºi bani, în 
coloana corespunzãtoare. O copie 
a bonului de casã va fi ataºatã la 
fiºa de audit.

Înainte de a pleca din 
magazin, persoana ce realizeazã 
interviul are obligaþia de a 
prezenta managerului 
magazinului fiºa de audit ºi bonul 
de casã pentru verificarea ºi 
certificarea corectitudinii datelor 
consemnate, prin semnarea de 
cãtre acesta a declaraþiei ce 
însoþeºte fiºa de audit. Este 
responsabilitatea managerului sã 
verifice datele înainte de a semna. 
O copie va fi lãsata managerului 
de magazin.

Dacã acesta gãseºte erori în fiºa 
de audit, de exemplu preþul la raft 
înregistrat incorect, va arãta 
persoanei ce a realizat interviul 
greºeala apãrutã, înainte de a face 
modificarea pe fiºã.

Persoana ce a realizat interviul are 
dreptul de a modifica datele 
înscrise, în situaþia în care 
managerul a demonstrat cã 
eroarea apãrutã este datoratã 
intervievatorului.

Dacã managerul refuzã sã 
semneze fiºa de audit, persoana 
ce a realizat interviul va 
consemna în detaliu acest aspect, 
sub forma unei note ataºate fiºei.
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DE MAGAZIN CONÞINÂND ELEMENTE CE TREBUIE VERIFICATE

LISTÃ PENTRU UZUL MANAGERILOR 

Este afiºat Certificatul de Conformitate cu Codul de Bune Practici de Scanare pentru 
anul în curs?

Este Certificatul într-o poziþie vizibilã pentru clienþi?

ªtiu membrii staff-ului ca Certificatul este afiºat?

Existã o copie a Codului de Bune Practici de Scanare disponibilã într-un loc accesibil?

Codul a fost prezentat membrilor staff-ului ºi aceºtia cunosc procedurile prevãzute în 
Cod?

ªtiu membrii staff-ului ca Preºedintele ANPC susþine Codul?

Este Codul inclus în programul general de instruire pentru lucrãtorii din magazin?

Cunosc membrii staff-ului importanþa menþinerii încrederii clientului în scanare, prin 
menþinerea calitãþii de membru certificat ce a aderat la prevederile Codului?

Au toate produsele codificate cu bare o etichetã clarã ºi vizibilã la raft?

Este eticheta corectã plasatã cât mai aproape de produsul la care se referã?

Preþurile de pe etichetele de la raft sunt identice cu cele din computer?

Existã proceduri cu privire la gestionarea etichetelor de la raft?

Exista proceduri cu privire la raportarea cãtre conducere a problemelor legate de 
scanare ºi de etichetele de la raft?

Existã proceduri clare de rezolvare a situaþiilor în care, la casã, este taxat un preþ mai 
mare decât cel afiºat la raft?

Personalul cu funcþii de conducere are cunoºtinþã despre faptul cã taxarea clientului 
cu un preþ mai mare decât cel afiºat la raft încalcã legea?

Personalul cu funcþii de conducere are cunoºtinþã despre faptul cã existenþa unui 
produs ce nu are preþul indicat încalcã legislaþia de afiºare a preþurilor naþionalã ºi a 
Uniunii Europene?

DA      NU
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ANGAJAMENTE & PROCEDURI

Membrii GS1 România ce doresc 
sã adere la Cod vor fi rugaþi sã 
confirme în scris cã, în mod 
voluntar, aderã la principiile ºi 
procedurile prevãzute de acesta. 
Semnatarul acestei scrisori 
trebuie sã ocupe fie poziþia de 
administrator fie de director al 
companiei.

Membrii GS1 România vor primi 
un Certificat de Conformitate care 
trebuie sã fie afiºat într-o poziþie 
vizibilã în magazine. Certificatele 
sunt declaraþii publice referitoare 
la angajamentul companiei de a 
respecta Codul.

Membrii sau partenerii GS1 
România implicaþi în vânzarea de 
echipament de scanare sunt 
rugaþi sã confirme în scris faptul 
cã vor aduce la cunoºtinþa 
clienþilor existenþi ºi viitori 
prezentul Cod de Bune Practici în 
Domeniul Scanãrii.

Pentru orice informaþii 
suplimentare ºi / sau pentru 
obþinerea de exemplare 
suplimentare ale prezentului Cod, 
adresaþi-vã la Asociaþia 
profesionalã non-profit
GS1 România:

CONTACTAÞI GS1 ROMÂNIA

GS1 România - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1
B-dul Aviatorilor, nr. 50A, et. 1, ap. 1, 
Sector 1, Bucureºti, cod 011864, România

0800 400 GS1 (0800 400 471)
(4021) 317 80 31, (4021) 317 80 32
(4021) 317 80 33

office@gs1.ro

www.gs1ro.org

Tel. verde: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

GS1 România - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1
B-dul Aviatorilor, nr. 50A, et. 1, ap. 1, 
Sector 1, Bucureºti, cod 011864, România

0800 400 GS1 (0800 400 471)
(40 1) 317 80 31, (4021) 317 80 32
(40 1) 317 80 33

office

Tel. verde: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

2
2

@gs1.ro

www.gs1ro.org

RomaniaRomania
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GS1 Romania - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1
B-dul Aviatorilor, nr. 50A, et. 1, ap. 1, 
Sector 1, Bucureºti, cod 011864, România

0800 400 GS1 (0800 400 471)
(4021) 317 80 31, (4021) 317 80 32
(4021) 317 80 33

office@gs1.ro

www.gs1ro.org

Tel. verde: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

GS1 Romania - Asociaþia Naþionalã de
Codificare a Articolelor în Sistem GS1
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