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Mesajul DESADV (Aviz de livrare) este trimis de furnizor la compania Covrig Crocant SRL (în 

continuare „cumpărător”) ca informații despre livrarea planificată a bunurilor. 

Furnizorul trebuie să trimită notificarea înainte de livrarea efectivă, cu cel mult 2 ore înainte 

de livrare. Livrările care nu sunt anunțate la timp pot să nu fie acceptate de cumpărător sau pot 

fi acceptate ulterior, de exemplu, după livrările anunțate.   

Este esențial ca în mesaj să se identifice în mod corect diferitele părți ale situației comerciale. 

Structura mesajului trebuie să respecte subsetul austriac EANCOM 2002 DESADV EDIFACT 

D.01B (de preferință) sau EANCOM 1997 DESADV D96A. Dacă furnizorul și clientul nu au 

convenit altceva, mesajul este așteptat în structura de paleți cu SSCC (codul de livrare în serie 

pentru container). 

Cumpărătorul confirmă primirea mesajului DESADV 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 mesajul de confirmare 

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

documentul. 

2. Listă cu câmpurile obligatorii 

Nota de livrare (DESADV) trebuie să îndeplinească următoarele obligații: 

 Numărul documentului (numărul DESADV) - Segment: BGM+351+122710016+9' 

Trebuie completat numărul unic al avizului de expediere (mesaj DESADV). 

 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 sau în liniile individuale ale tuturor articolelor. 

 Codul GLN al furnizorului– Segment: NAD+BY+9099999136570::9' 

Trebuie să fie trimis codul GLN al furnizorului. 

 Codul GLN al locului de livrare– Segment: NAD+DP+8595643800015::9' 

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

 Codul GLN al furnizorului – Segment: NAD+SU+8592546985212::9' 

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

cu cel raportat de furnizor clientului. 

 Codul SSCC - GIN+BJ+485940080031356059 

Furnizorul trebuie să completeze codul SSCC pentru ca pachetele să poată fi identificate 

fiecare în parte. 

1. Utilizarea mesajului DESADV 
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 Identificarea articolelor – Segment: LIN+1++4317678103979:SRV'PIA+5+45265:SA' 

Toate articolele trebuie identificate cu GTIN(EAN) sau cu codul furnizorului. 

 Data „A se consuma de preferință înainte de” - DTM+361:20210731:102 

Furnizorul trebuie să completeze datele „A se consuma de preferință înainte de”, pentru 

tipurile de mărfuri care au o dată de expirare. 

 Numărul lotului - RFF+BT:1254 

Furnizorul trebuie să trimită numărul lotului în cazul produselor care necesită trasabilitate. 

 Cantitatea livrată – Segment: QTY+12:5.000:PCE' 

Cantitatea livrată trebuie să fie completată pentru toate articolele. 

Validarea tipului de date va fi efectuată, de asemenea, ca parte a verificărilor automate. Pentru 

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

De exemplu, o dată validă trebuie introdusă ca o dată; un câmp numeric poate conține doar un 

număr. 

3. Exemplu de mesaj DESADV 

Segment M. Descriere 

UNB+UNOD:3+9012345000011:14+8595643800008:14+220118:1032+109++DESADV+++EANCOM' M Antent schimb de 

informații 

UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN007' M Antetul mesajului 

BGM+351+122710016+9' M Numărul mesajului 

DESADV 

DTM+137:20220103:102' O Data mesajului 

DTM+2:20220108:102' O Data livrării 

RFF+ON:10814' M Numărul de referință al 

comenzii 

DTM+171:20210330:102' O Data referinței 

NAD+BY+8595643800008::9' M Cumpărător 

NAD+DP+8595643800015::9' M Partea care livrează 

NAD+SU+9012345000011::9' M Furnizor 

CPS+1++1E M Codul de livrare al 

pachetului „1E“=cel mai 

înalt 

PAC+1++201::9 M Numărul pachetului cel 

mai înalt 

CPS+2+1 M Numărul de ordine al 

unității descrise în 

expediere (începe cu 2) 

PAC+1++201::9 M Numărul și tipul unității 

fizice 
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* = Se aplică doar pentru anumite tipuri de bunuri 

  

PCI+33E M „33E“ = marcat de SSCC 

GIN+BJ+685987031018577633 M SSCC 

LIN+1++8598703140842:SRV M Articol linie, GTIN 

DTM+361:20210731:102 M* Data „A se consuma de 

preferință înainte de” 

RFF+BT:1254 O* Număr lot 

PIA+5+8115:SA M Număr de articol 

furnizor 

IMD+F++:::Z O „Z“=mărfuri, „O“=ambalaj 

IMD+E++:::Nume articol O Nume articol 

QTY+12:50:PCE M Cantitate expediată 

…  n- următoarele linii 

CNT+2:1 O Număr articol linie 

UNT+35+1' M Postambul mesaj 

UNZ+1+109' M Postambul schimb de 

informații 
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