
CERERE ATRIBUIRE INDICATIV UNIC
IN SIMBOLOGIA EAN-13

Pentru alocarea de catre A.R.P.C. a indicativului de utilizator al codurilor de bare in
sistem standardizat si stabilirea codului numeric de baza in simbolistica EAN13.

BENEFICIAR
Completati corect toate informaatiile cerute in formular. Aceste informatii sunt necesare pentru emiterea facturii si pentru emiterea certificatului
de atribuire a indicativului unic in simbologia EAN-13.

Denumire societate: Platitor de TVA:

Nr. Registrul Comertului: Cod unic de inregistrare:

Sediu social:

Localitate: Județ:

Cont bancar:

Banca:

CONTACT
Completaţi numele administratorului, numele directorului general, numărul de telefon şi adresa de e-mail. Celelalte câmpuri sunt opţionale. La
adresa de e-mail indicată veţi primi copia după certificat şi informaţii despre utilizarea şi descărcarea fişierului Excel pentru generarea tuturor
codurilor de bare folosind codul unic atribuit.

Administrator: Director general:

Telefon: Fax:

E-mail: Adresă web:

ADRESA DE LIVRARE
Completaţi adresa completă, inclusiv codul poştal, adresă la care doriţi primirea documentaţiei, facturii fiscale şi a certificatului în original.

CATEGORIA PRODUSELOR
Introduceţi categoriile principale de produse pe care societatea dumneavoastră le comercializează.

REFERINTA
Introduceti modalitatea prin care ati gasit serviciul nostru de atribuire a indicativului unic în simbologia EAN-13. (ex: cautare pe Google, Bing sau
alte motoare de cautare; anunt sau postare pe Facebook, Instagram, LinkedIn sau alte retele sociale; recomandare sau contactare directa) 

Prin trimiterea cererii de atribuire declar ca am luat la cunostinta ca indicativul pentru codurile de bare EAN-13 atribuit prin
intermediul ARPC poate fi folosit doar pentru formatele de coduri de bare EAN-13 (coduri care incep cu 642 si sunt de forma
642xxxxyyyyyz). Indicativul nu poate fi folosit pentru formatele de coduri de bare EAN-8 sau pentru codurile de bare asociate
produselor cantaribile (coduri de bare cu prefix 20-29).
Prin semnarea acestei cereri inteleg si imi asum faptul ca indicativul unic EAN-13 atribuit nu poate fi ANULAT dupa emiterea
acestuia, si contravaloarea indicativului unic atribuit EAN-13 nu poate fi restituita.

DIRECTOR GENERAL
Semnătura şi ştampila

Trimiteţi formularul împreună cu o copie a certificatului de înregistrare fiscală prin e-mail sales@rosistem.com.
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