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Mesajul ORDRSP (răspuns la comandă) este trimis de furnizor către Covrig Crocant SRL 

(denumit, în continuarea, „cumpărător”) drept confirmare a primirii și înțelegerii comenzii. 

Furnizorul are posibilitatea de a confirma, respinge sau modifica cantitatea de livrare a unor 

articole din comanda originală. 

Furnizorul trebuie să trimită un mesaj de răspuns la comandă cât mai curând, dar nu mai 

târziu de 24 de ore de la primirea comenzii de la cumpărător. 

În răspunsul la comandă, este necesar să se identifice corect părțile implicate în respectiva 

situație comercială. Structura mesajului trebuie să fie în conformitate cu subsetul național al 

mesajului EANCOM 2002 ORDRSP EDIFACT D.01B. 

Cumpărătorul confirmă primirea mesajului ORDERS cu o notificare APERAK, prin care 

informează despre rezultatul procesării.  În cazul în care există deficiențe în conținutul 

mesajului, este trimis un mesaj APERAK, care conține o descriere a erorilor detectate. Furnizorul 

trebuie să acorde întotdeauna atenție suficientă asupra faptului că răspunsul la comandă 

(ORDRSP) a fost confirmat și, în cazul unui refuz, să negocieze o remediere și să retrimită 

documentul. 

2. Opțiuni de confirmare 

Cumpărătorul acceptă 3 posibile scenarii de răspuns la comanda originală: 

 Acceptarea comenzii fără nicio rezervă 

În cazul în care furnizorul poate să onoreze integral comanda în termenul specificat. 

Nu este nevoie să trimiteți articole la primirea comenzii, trimiteți doar codul de acceptare 

(29 = acceptat). 

 Respingerea comenzii (anulare) 

Trimis de furnizor în cazul în care nu este de acord cu comanda sau nu este în măsură să 

livreze oricare dintre articole la termen. 

Nu este necesar să trimiteți articolele la primirea comenzii, ci trimiteți doar codul de 

acceptare (27 = nu este acceptat). 

 Modificare a comenzii 

Furnizorul acceptă comanda, dar solicită modificarea unuia sau mai multor articole.  

Cumpărătorul acceptă modificări ale cantității unui articol numai dacă furnizorul nu poate 

onora integral cantitatea comandată în termenul specificat. 

Toate articolele din comanda originală trebuie trimise în document și codul de acceptare (4 

= modificare) trebuie indicat în document. 

1. Utilizarea mesajului ORDRSP 
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În mesajul ORDRSP, cumpărătorul nu acceptă alte modificări în afară de reducerea cantității 

comandată, cu precădere: 

 Reprogramarea nu este acceptată 

 Împărțirea livrării unui bun în mai multe date (livrare eșalonată) nu este acceptată 

Cazurile similare trebuie rezolvate printr-un acord separat cu cumpărătorul, la crearea unei noi 

comenzi, etc. 

3. Listă cu câmpurile obligatorii 

Răspunsul la comandă (ORDRSP) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe obligatorii: 

Antetul mesajului 

 Numărul de document (numărul ORDRSP) - Segment: BGM+231+122710016+29' 

Numărul unic de răspuns la comandă (mesaje ORDRSP) trebuie completat. 

 Funcția mesajului (cod de acceptare) - Segment: BGM+231+122710016+29' 

Furnizorul trebuie să trimită un așa-numit cod de acceptare a mesajului (consultați opțiunile 

de confirmare). Sunt permise 3 valori:  

o Acceptată fără nicio rezervă - codul 29 

o Neacceptată - codul 27 

o Modificare – codul 4 

 Numărul comenzii clientului - Segment: 'RFF+ON:10814' 

Furnizorul trebuie să trimită numărul original al comenzii clientului în mesaj. Acest număr 

trebuie completat în antetul mesajului. 

 GLN abonat - Segment: 'NAD+BY+9012345000004::9' 

Trebuie trimis codul GLN al clientului – în cazul cumpărătorului, acesta este întotdeauna 

GLN 8595643800008. 

 Locul de livrare GLN - Segment: 'NAD+DP+9012345000004::9' 

Furnizorul trebuie să completeze codul GLN corect al locului de livrare în mesajul DESADV. 

 Codul GLN al furnizorului - Segment: 'NAD+SU+9012345000011::9' 

Codul GLN al furnizorului trebuie trimis în mesajul EDI. Acest cod GLN trebuie să coincidă 

cu cel raportat de furnizor clientului. 

Liniile mesajului 

Liniile mesajului sunt obligatorii doar dacă furnizorul notifică o schimbare a comenzii (codul de 

acceptare în antetul documentului = 4). În cazul unei modificări, trebuie trimise întotdeauna 

toate liniile din comanda inițială. 
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 Identificarea articolului - Segment: 'LIN+000010+3+4317678103979:SRV' 

Toate articolele trebuie identificate prin codul de furnizor sau prin GTIN (EAN). 

 Codul de acțiune - Segment 'LIN+' LIN+000010+3+4317678103979:SRV' 

Acțiunea trebuie indicată pe o anumită linie: 

o Acceptată fără nicio rezervă - codul 5 

o Neacceptată – furnizorul nu acceptă articolul de pe comandă – codul 7 

o Modificare – Furnizorul solicită modificarea unui articol. Cumpărătorul permite 

doar o modificare a cantității livrate – codul 3 

 Cantitatea livrată - Segment: 'QTY+21:5.000:PCE' 

Cantitatea livrată trebuie să fie completată pentru toate articolele. 

 Mențiuni suplimentare – text liber - Segment: 

'IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1' 

Completați numele produselor în „Mențiuni suplimentare”. 

Ca parte a verificărilor automate, se va efectua și validarea tipurilor de date. Pentru toate datele 

completate, valoarea completată trebuie să coincidă cu tipul de date al câmpului. 

De exemplu, data trebuie să fie o dată validă, doar un număr poate fi într-un câmp numeric. 

4. Exemplu de mesaj ORDRSP 

Mai jos sunt prezentate exemple de mesaje ORDRSP în două stări: acceptare/respingere și 

modificare. 

Acceptare/respingere: 

Segment Mandatory Description 

UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:14+090107:1032+109' M Interchange Header 

UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007' M Message Header 

BGM+231+122710016+29' M Number of the message - ORDRSP, 

function of the message - code 

DTM+137:20220103:102' M Message date 

DTM+2:20220108:102' O Delivery date 

RFF+ON:10814' M Reference order number 

DTM+171:20210330:102' O Reference date 

NAD+BY+9012345000004::9' M Buyer 

NAD+DP+9012345000004::9' M Delivery party 

NAD+SU+9012345000011::9' M Supplier 

UNS+S' M 
 

UNT+12+1' M Message Trailer 
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Modificare: 

Segment Mandatory Description 

UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:14+090107:1032+109' M Interchange Header 

UNH+387+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007' M Message Header 

BGM+231+122710016+4' M Number of the message - ORDRSP, 

function of the message - code 

DTM+137:20220103:102' M Message date 

DTM+2:20220108:102' O Delivery date 

RFF+ON:10814' M Reference order number 

DTM+171:20210330:102' O Reference date 

NAD+BY+9012345000004::9' M Buyer 

NAD+DP+9012345000004::9' M Delivery party 

NAD+SU+9012345000011::9' M Supplier 

LIN+000010+3+4317678103979:SRV' M Code of change (3), GTIN of article 

PIA+5+04622:SA' O Supplier's article number 

IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1' O Article description 

QTY+21:5.000:PCE' M Quantity 

UNS+S' M 
 

UNT+16+387' M Message Trailer 
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