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AGENDA 
 

Loc de desfasurare: Sediul Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare,  
Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

 
   

Seminar – Competitivitate în sectorul alimentar  prin inovare 
9.30 – 10.00 Inregistrare participanti  

10.00 – 10.10 Cuvânt  de deschidere  

10.10 -10.35 Strategia Nationala de Cercetare şi Inovare 
în sectorul alimentar 

Conf. dr. ing. Nastasia Belc 
Director general IBA Bucureşti 

10.35 – 11.00 Creşterea competitivităţii în sectorul 
alimentar prin inovare Ing. Adriana Macri 

IBA Bucureşti 

11.00 – 11.15 Dezbateri  

11.15 – 11.30 Pauză de cafea  

11.30 – 11.55 Noutăți legislative privind controlul sanitar – 
veterinar în siguranța alimentelor, Dr. Adrian Popa 

Director DSVSA Timiş 

11.55 – 12.20 Noutăţi în etichetarea alimentelor Ing. Maria Mihaela IGNAT 
Comisar șef adjunct economic 
al  CPC Timiş 

12.20 - 12,30 Dezbateri  

12.30– 13.30 Pauză de prânz 
Work-shop “Trasabilitatea și reducerea costurilor: 

provocări zilnice în industria alimentară” 

13.30 – 13.45 Întâmpinare 
 

Ciprian Ojog 
CSB-Systems 

13.45 – 14.00 Prezentare CSB-System 
 Ciprian Ojog  

CSB-Systems 

14.00 – 14.30 Optimizarea activităţilor de aprovizionare: 
o Analiza și clasificarea furnizorilor; 
o Corelarea necesarului de materii prime și 

materiale cu datele din planificarea 

Valentin Chiriac 
CSB-Systems 
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producţiei; 

o Decontarea producătorilor în funcţie de 
calitatea materiilor prime furnizate. 

14.30 – 15.00 Reducerea timpilor și costurilor de fabricaţie 
printr-o planificare sigură a producţiei: 
o Planificare pe termen mediu și scurt, 

generare de comenzi și sarje; Ex. 
Tranșare, șarjare; 

o Reţete și antecalculaţie; 
o Modalităţi de calculaţie a costurilor reale 

în procesarea șarjelor. 

Dan Novac 
CSB-Systems 

15.00 – 15.30 Dezbateri   

15.30 – 15.45 Pauză de cafea  

15.45 – 16.15 Siguranţa Alimentară prin trasabilitate și 
Managementul Calităţii integrat: 
o Urmărirea provenienţei materiei prime și 

materialelor upstream și downstream, de 
la materii prime la produs finit și în sens 
invers; 

o Monitorizarea și analiza punctelor critice 
de control conform cerinţelor IFS, ISO 
9001 si SR EN ISO 22000, prin preluarea 
datelor de pe fluxul de producţie și din 
laboratoare. 

Robert Piukovici 
CSB-Systems 

16.15 – 16.30 Dezbateri   

16.30 – 17.00 Competitivitate prin reducerea costurilor de 
livrare, desfacere și logistică: 
o Cântărire, etichetare și marcare automată 

a preţurilor, conform condiţiilor 
clientului; 

o Evidenţa și optimizarea stocurilor de 
produs finit prin Warehouse Management 
System integrat; 

o Reducerea spre zero a erorilor la 
pregătirea comenzilor pentru livrare. 

Dezbateri  

Ovidiu Aldea 
CSB-Systems 

17.00 Discuţii finale  
 
 


