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„Progresul industriei cårnii
din România în ultimii ani
este indubitabil“

I nova¡iile ¿i tendin¡ele tehnologice sunt subiectele care ne-au apropiat de cei mai
renumi¡i speciali¿ti din industria cårnii, astfel cå am fost onora¡i de posibilitatea
de a îl avea în paginile revistei noastre pe unul dintre cei mai aprecia¡i speciali¿ti

din industria cårnii din România, domnul ªtefan Vîrtaci, Director Darimex, o perso -
nalitate cu o carierå de invidiat, alåturi de care am reu¿it så scoatem la luminå cele mai interesante
evenimente ¿i aspecte tehnologice pe care industria cårnii le va dezvålui producåtorilor de carne din
întreaga lume odatå cu începerea târgului interna¡ional IFFA 2010.
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IC: Cum a¡i caracteriza cel mai important
eveniment al anului în industria cårnii,
târgul interna¡ional IFFA 2010?

Târgul interna¡ional IFFA  poate fi caracteri-
zat drept cel mai mare târg specializat de carne ¿i pro-
duse din carne din lume cu accent înså pe prelucrare,
respectiv ma¿ini, tehnologii ¿i tot ce concurå la pro -
duc¡ia de carne ¿i preparate din carne respectiv aditivi,
ambalaje, programe de marketing, fiind mai pu¡in ori-
entat pe carne ¿i produse din carne propriu-zise. Târgul
are o suprafa¡å de 100.000 de metri påtra¡i ¿i face
parte din complexul expozi¡ional Frankfurt Messe, al
cårui suprafa¡å totalå expozi¡ionalå este de circa
550.000 de metri påtra¡i. La acest târg participå cu
standuri expozi¡ionale circa 900 de societå¡i din dome-
niu ¿i este vizitat, în linii mari, de circa 60.000 de spe-
ciali¿ti în industria cårnii din peste 100 de ¡åri. 

IC: Care a fost prima edi¡ie la care 
a¡i participat ¿i ce recomanda¡i 
producåtorilor români în ceea ce prive¿te
vizitarea acestui târg? 

Prima edi¡ie IFFA la care am participat ca
vizitator a fost în anul 1974, iar din 1974 ¿i pânå în
prezent am participat cu regularitate la marea majori-
tate a acestor expozi¡ii, dacå au fost 2 sau 3 expozi¡ii
pe care nu le-am vizitat. ¥n rest, pot spune cå sunt un
martor al dezvoltårii pe care a avut-o acest târg, legat
de dezvoltarea industriei cårnii, cât ¿i de schimbårile
care s-au petrecut în acest sector. A¿ putea spune cå
IFFA este un fenomen, niciun alt târg de specialitate din
lume nu se poate compara cu IFFA de la Frankfurt, ast-
fel cå nu pot decât så recomand fiecårui producåtor de
carne så participe cel pu¡in o datå la 10 ani dacå nu la
fiecare edi¡ie în parte. Acest târg este un târg-¿coalå,

este un târg care î¡i aratå exact locul unde te afli, ce ai
fåcut ¿i mai ales ce trebuie så faci ca så-¡i perfec¡ionezi
activitatea profesionalå. 

IC: Care sunt perspectivele cu privire 
la noutå¡ile ce vor fi expuse pe perioada
desfå¿urårii târgului IFFA? 

Edi¡ia din acest an am putea spune cå este o
edi¡ie specialå fiind prima edi¡ie care are loc dupa criza
economicå mondialå. Este o edi¡ie care va stabili
jaloane noi de dezvoltare pentru industria cårnii în anii
viitori ¿i se va desfå¿ura sub motto-ul aplica¡iilor tehno-
logice de înaltå claså în domeniul prelucrårii cårnii. Pe
primul plan la aceastå edi¡ie a târgului IFFA se va pune
automatizarea proceselor de produc¡ie, introducerea pe
scarå largå a robo¡ilor în activitatea de produc¡ie, per-
fec¡ionarea formelor de ambalare ¿i a tipurilor de
ambalare care se vor folosi în viitor. Dupå cum vå
spuneam se va pune accent pe automatizarea procesu-
lui de produc¡ie pe întregul flux existent în fabricå; pânå
acum s-a mers pe ma¿ini care erau automatizate, de
acum încolo se încearcå automatizarea fluxului în
întregime. Bineîn¡eles cå aceastå automatizare nu
înceteazå odatå cu efectuarea tratamentului termic, ci
va fi continuatå ¿i în sectorul de logisticå ¿i în sectorul
de ambalare al produselor. Sectorul de logisticå tinde
så fie automatizat cu robo¡i care preiau marfa din raf-
turi, o introduc în ambalajul de transport, apoi în
ambalajul de prezentare din magazine, iar apoi aces-
tea  se livreazå pe pale¡i la magazine, în a¿a fel încât
pânå la cumpårarea produselor de cåtre consumator så
nu mai intervinå niciun participant la procesul de pro-
duc¡ie cu mâna pe produse, pentru a nu exista nici cea
mai micå posibilitate de contaminare a produselor.
Toate aceste lucruri sunt legate ¿i de noile prevederi
privind trasabilitatea produselor ¿i eviden¡ierea cu pre-

cizie a surselor produselor respective care merg pânå la
cre¿terea animalului din care provine carnea ce a fost
prelucratå, în a¿a fel încât tot acest flux så poatå fi
recunoscut pe toatå perioada ¿i în toatå desfå¿urarea
procesului de produc¡ie, iar ulterior så existe posibili-
tatea urmåririi acestui produs inclusiv în re¡eaua de dis-
tribu¡ie ¿i în magazine ¿i care în final så ofere siguran¡å
consumatorului cå produsul pe care îl consumå cores -
punde cu normele legale ¿i cå nu existå cel mai mic
dubiu privind calitatea materiei prime folosite. De ase -
me nea, la acest târg va fi foarte interesant de urmårit
softurile de produc¡ie care vor fi oferite celor interesa¡i.
Este vorba atât de softul de trasabilitate, softul tehno-
logic, softul de gestiune, softul de contabilitate, softul
de logisticå. Consider cå se va urmåri în viitor crearea
unui soft complet care så permitå înregistrarea în cal-
culator a tuturor datelor legate de activitatea de pro-
duc¡ie ¿i de gestiune economicå în vederea eficientizårii
procesului de produc¡ie prin posibilitatea de a se calcu-
la precis costurile de produc¡ie, costurile de promovare,
costurile de distribu¡ie, astfel încât så existe un control
total asupra tuturor aspectelor economice, sanitar-ve te -
ri nare ¿i tehnologice legate de activitatea de produc¡ie. 

IC: Care a fost participarea de-a lungul tim-
pului a firmelor române¿ti la acest târg?

¥n ceea ce prive¿te participarea româneascå
la acest târg an de an aceasta a fost într-o continuå
cre¿tere, din ce în ce mai mul¡i producåtori români sunt
interesa¡i de aceastå expozi¡ie, ¿i de noutå¡ile care
apar. Nicio firmå participantå nu-¿i permite så nu vinå
o datå la trei ani la acest târg mondial fårå så prezinte
cel pu¡in o noutate în paleta de sortimente care o oferå
pe pia¡å. Mai mult decât atât, se observå cu 6-9 luni
înainte de începerea târgului o stopare a activitå¡ilor de
investi¡ii majore, fiecare dintre poten¡ialii cumpåråtori
a¿teptând så vadå la fa¡a locului ce lucruri noi au
apårut pe pia¡å care sunt legate de cele mai noi
prevederi din domeniul legisla¡iei alimentare, sanitar-
veterinare. 

IC: Cum  aprecia¡i dezvoltarea industriei
cårnii din România din punct de vedere al
investi¡iilor realizate în tehnologie?

Un lucru important trebuie remarcat ¿i anu -
me faptul cå progresul industriei cårnii din România în
ultimii ani este indubitabil, fårå nicio îndoialå s-au
fåcut progrese foarte mari care acum 20 de ani erau de
neconceput. România, în sectorul industriei cårnii, a
urmat o cale specificå, diferitå de a celorlalte ¡åri. Dacå
în Ungaria, în Cehia, în fostul RDG, în Slovacia marile
societå¡i producåtoare de carne ¿i preparate din carne,
în marea lor majoritate, au rezistat ¿i s-au transformat

în societå¡i private, în România numeri pe degete dacå
din cele 40 de unitå¡i de industrializarea cårnii jude -
¡ene existente înainte de ‘89 au rezistat pe pia¡å ¿i 
s-au transformat în societå¡i private.  

Existå, totu¿i, o explica¡ie la acest lucru prin
faptul cå trebuie så recunoa¿tem cå industria cårnii din
România, în 1989, s-a trezit råmaså în urmå fa¡å de
unitå¡ile industriale din celelalte ¡åri. Numai în anul
1989 în industria cårnii din Bulgaria s-au pompat
peste 75 de milioane de mårci în modernizarea indus-
triei, ori din 1974 ¿i pânå în 1989 în România a fost
interzis importul de ma¿ini ¿i utilaje pentru industria
cårnii, nu exista nicio posibilitate så aduci o ma¿inå sau
un utilaj din stråinåtate, era interzicere la import. Se
puteau aduce doar anumite ma¿ini, într-un fel de lea -
sing. Ma¿inile erau proprietatea unor firme stråine care
dådeau aceste utilaje societå¡ilor române¿ti pentru pro-
ducerea unor anumite sortimente destinate exportului. 

Cred cå suntem unici în acest sens ¿i pu¡inå
lume ¿tie cå între 1974 ¿i 1989 în România era interzis
importul pentru ma¿ini ¿i utilaje pentru industria cårnii.
Pe undeva e de în¡eles cå aceste fabrici ¿i aceste unitå¡i
dupå anii ‘90 nu aveau dotarea corespunzåtoare, lu -
crau cu ma¿ini care erau copiate de Slatina ¿i de Tehno -
frig Cluj ¿i care se stråduiau så copieze ma¿inile mo -
derne din stråinåtate dar nu reu¿eau întotdeauna. Nu
existau ma¿ini de clipsat în România, tot salamul se
lega cu sfoarå, am fost singura ¡arå care în 1997 în
multe din fabrici se lucra cu cutere vechi de 30 de ani
¿i ma¿ini de umplut vechi de 20, 25 de ani, nu existau
celule de fierbere ¿i afumare produse în stråinåtate,
toate erau produse în România. 

Ceea ce nu a fost cazul în Ungaria, Slovacia,
Cehia; în alte ¡åri ei tot timpul se modernizau, în
Ungaria începuserå cooperåri dinainte de ‘89, foarte
multe fabrici erau în proprietate mixtå, se fåcuserå soci-
e tå¡i mixte de productie cu firme din Austria ¿i din
Germania, astfel cå erau dota¡i la ultimul nivel al
tehnicii. Tot ce era nou în industria cårnii se putea
importa, deci probabil ¿i explica¡ia faptului cå anali -
zându-se situa¡ia tehnicå a acestor unitå¡i mul¡i
spuneau cå mai bine le desfiin¡åm ¿i facem altele noi,
decât så investeascå 10 milioane de dolari pentru a
moderniza o unitate. Mai bine cu 5 milioane constru -
iesc una nouå, de aceea a fost ¿i foamea de utilaje ¿i
de tehnologie dupå 1990. ¥n România a fost o foame
care nu a existat în nicio altå ¡arå din jur care a bene-
ficiat de un proces natural de dezvoltare; la noi era un
vid, nu puteai så faci o produc¡ie modernå cu ¿pri¡uri
care ¿miruiau pastå sau de unde så mai vorbe¿ti de o
imagine a unui salam tåiat în sec¡iune în condi¡iile
acestea.

IC: Care au fost primii pa¿i în dezvoltarea
industriei cårnii dupå ‘90?

Fiecare producåtor de carne din industria
cårnii, dupå ‘90, a fost interesat så ajungå cât mai
repede la un mijloc de tocare modern, la un mijloc de
emulsionare modern, la un mijloc de umplere modern
care så-i producå cârna¡i, salamuri fårå goluri, fårå
înglobare de aer ¿i fårå så ¿miruiascå pasta. De aseme-
nea, producåtorii erau interesa¡i de ma¿ini de clipsat ca
så economiseascå cu for¡a de muncå necesarå pentru
legarea batoanelor ¿i nu în ultimul rând de celule de
fierbere moderne care så le permitå siguran¡a produc -
¡iei, rapiditate ¿i eficien¡å. Acestea au fost primele
investi¡ii coroborate ¿i cu ma¿ini de injectare, tamblere
pentru produc¡ia de specialitå¡i, ma¿ini de ghea¡å,
acestea au fost primele orientari ale celor care ¿i-au pus
bazele unei activitå¡i de produc¡ie moderne. La ora
actualå suntem råma¿i în urmå în domeniul capacitå -
¡ilor de ambalare, o boalå mai veche a României.
Apreciez cå aproximativ 30 -35% din produc¡ia care se
realizeazå în România este ambalatå, într-adevår, cu
un ritm de cre¿tere destul de important  de la an la an,
dar fa¡å de 97-98% cât este în ¡årile vestice mai e loc
de dezvoltare. Protec¡ia mediului este în concordan¡å cu
tradi¡ia româneascå ca så må exprim mai elegant, flu -
xurile tehnologice mai comportå îmbunåtå¡iri. Nu vreau
så må erijez în sfåtuitor, orice autoritate sanitar-veteri-
narå poate så dea sfaturi din bel¿ug, desigur normele
principale sunt respectate, unitå¡ile au deja aprobåri
dar eu cred cå nu ar trebui så ne limitåm numai la le -
gis la¡ia actualå, ci ar trebui så ne orientåm la perspec-
tivele legisla¡iei viitoare, cum va fi aceasta peste 5 ani,
peste 10 ani pentru cå în momentul în care faci o
investi¡ie nu o faci pentru o lunå sau pentru un an, o
faci pentru 10,15, 20 de ani ¿i atunci trebuie så te ori-
entezi cåtre direc¡iile viitoare înspre care se îndreaptå
industria cårnii, nu înspre ce este acum, este prea pu¡in
pentru o investi¡ie pe termen lung.

IC: Care crede¡i cå sunt direc¡iile principale 
de dezvoltare ale industriei cårnii 
în urmåtorii ani?

Este cunoscutå acum „alergia“ autoritå¡ilor
din pia¡a comunå fa¡å de protec¡ia mediului ¿i fa¡å de
tehnologiile hiperdezvoltate în folosirea unor aditivi, iar
dacå m-a¿ rezuma la tendin¡ele actuale care cred cå ar
fi de urmårit ¿i de cåtre producåtorii români a¿ putea så
sintetizez trei tendin¡e interesante: pe cât posibil folosi -

rea a cât mai pu¡ine E-uri în produse, pe cât posibil
folosirea sau renun¡area definitivå la factorii alergeni
care sunt urmåri¡i din ce în ce mai intens ¿i pe cât posi-
bil renun¡area la produsele modificate genetic. Este o
linie care ar trebui så dea de gândit tuturor producåto-
rilor fiindcå eu îmi exprim credin¡a cå industria cårnii
din România care a fåcut progrese extraordinare în
ultimii ani în ceea ce prive¿te gradul de dotare a majo -
ritå¡ii producåtorilor ¿i în ceea ce prive¿te respectarea
normelor sanitar-veterinare ale pie¡ei comune, ar trebui
la ora actualå så se gândeascå foarte serios la o extin-
dere, la export, la påtrunderea cu produsele noastre ¿i
pe alte pie¡e deoarece fårå export, tråind numai pe o
pia¡å închiså, pe pia¡a noastrå na¡ionalå, pentru mari -
le societå¡i de produc¡ie va fi foarte dificil så reziste în
viitorii ani din punct de vedere economic. 

¥n aceste condi¡ii avem o perspectivå pozi-
tivå legatå de gustul cårnii din România, legatå de
tradi¡ia preparatelor din carne din România, legatå ¿i
de faptul cå din ce în ce mai mul¡i stråini vin în Româ -
nia ¿i cunosc produsele române¿ti, din ce în ce mai
mul¡i români tråiesc în stråinatate ¿i cautå produse
române¿ti. ¥n concluzie, viitorul este legat de posibili-
tatea de dezvoltare a exporturilor de preparate din
carne, nu trebuie nici så ne fie fricå de o competi¡ie cu
firmele de afarå pentru cå în acest domeniu avem atu-
urile ¿i posibilitå¡ile noastre, iar cei care vor ie¿i pentru
prima datå cu preparate din carne române¿ti pe pia¡a
interna¡ionalå vor avea un avans fa¡å de cei care la ora
actualå se gândesc doar la pia¡a localå. 

IC: Cum aprecia¡i evolu¡ia segmentului 
de produse ambalate, un capitol la care
industria noastrå este în plinå dezvoltare ?

Cre¿terea produselor ambalate este inevita -
bilå pe principiul „to¡i fierbem cu apå“ ¿i fiind membri
în pia¡a comunå nu puteam noi så fim o excep¡ie.
Pårerea mea este cå în viitorii ani va fi interzis så se
vândå produse neambalate, altfel spus aceasta va fi o
condi¡ie inevitabilå ca fiecare unitate så aibå capaci-
tatea de produc¡ie reglatå cu capacitatea de ambalare.
¥n viitor, ambalarea va fi un element primordial pentru
produc¡ia de carne. Acum cå nu vor fi produse feliate,
cå nu vor fi produse individuale, cå se vor folosi amba -
laje de tip gastro, cå va fi în cinci ani, cå va fi în zece
ani, råmâne de våzut, înså un lucru este cert: produse-
le din carne trebuie så plece din fabricå ambalate, a¿a
cum spuneam ¿i înainte inclusiv ambalarea va trebui så

„„Nicio firmå participantå nu-¿i permite så nu vinå la IFFA fårå så
prezinte cel pu¡in o noutate în sortimentele de pe pia¡å.
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fie automatizatå farå så se punå mâna pe produs.
Legat de aceastå problemå multe fabrici vor trebui så
facå investi¡ii suplimentare deoarece spa¡iile rezervate
la ora actualå pentru ambalare sunt insuficiente astfel
cå aceasta va fi o problemå foarte importantå în viitor
de rezolvat pentru industria cårnii. 

IC: Care sunt punctele principale pe care 
un producåtor de carne trebuie så le aibå
în vedere în momentul în care acesta
investe¿te în tehnologie?

¥n ceea ce prive¿te investi¡ia în tehnologie
fiecare producåtor de carne ¿i preparate din carne trebuie
så-¿i facå o analizå foarte atentå si severå a fiecårei
investi¡ii din punct de vedere al randamentelor pe care le
poate ob¡ine cu utilajul respectiv, al fiabilitå¡ii ma¿inilor
pe care le achizi¡ioneazå ¿i din punct de vedere al softu-
lui pe care poate så-l foloseascå cu ma¿ina respectivå.
Nu po¡i så cumperi un utilaj pe care ulterior nu po¡i så-l
integrezi într-un soft centralizat, cu alte cuvinte utilajele
trebuie så fie dotate cu calculatoare ¿i microprocesoare
care så permitå integrarea acestor ma¿ini într-un soft
tehnologic ¿i nu în cele din urmå este importantå capaci -
tatea furnizorului de a asigura service-ul ma¿inilor res -
pec tive ¿i de a pune la dispozi¡ie rapid ¿i eficient piesele
de schimb necesare utilajelor achizi¡ionate. 

IC: Cum vede¡i dezvoltarea retailului modern
¿i care este rolul pe care trebuie 
så-l înde plineascå în viitor magazinele
tradi¡ionale?

Legat de dezvoltarea din ce în ce mai preg-
nantå a sistemelor moderne de comercializare este ¿tiut
cå în ¡årile occidentale, în ¡årile avansate ponderea
micilor magazine este în continuå scådere în detrimen-
tul marilor re¡ele comerciale, fie cå este vorba de super-
market-uri, de hypermarket-uri, sau de magazine de

tip discount.  Aceste forme de comercializare a cårnii ¿i
a preparatelor din carne reduc continuu din magazinele
mici, din måcelariile mici tradi¡ionale care, aten¡ie, ele
nu dispar, se perfec¡ioneazå. A¿a-numitele „corner
shop“ au o importan¡å a lor în comer¡, dar trebuie så
se adapteze la cerin¡ele pie¡ei cåtre comercializarea
produselor de calitate, de specialitå¡i, acele produse
care sunt preferate de o parte a consumatorilor. Desigur
cå aståzi este foarte greu ca marea maså a cumpåråto-
rilor så se aprovizioneze din aceste tipuri de magazine
unde câteodatå un preparat precum ¿unca Patanera
care este produså în Spania din porci de tipul man-
gali¡a, poate så ajungå la pre¡uri de 100 de Euro/kg ¿i
în aceste condi¡ii e greu de presupus cå o mare parte
din clien¡ii poten¡iali ai acestor magazine sunt atra¿i de
aceste pre¡uri, înså pentru calitate este întotdeauna loc.
Cumpårate în cantitå¡i mai mici, se vor gåsi mereu
cumpåråtori pentru ¿unca tip Parma, pentru salam
fran¡uzesc crud de Lyon, ¿unca de Bayon, ¿unca de
Serano, salam unguresc, salam de Sibiu. Cantitativ înså
orientarea principalå a cumpåråtorilor va fi pe segmen-
tul acesta al magazinelor filiale supermarket-uri,
hypermarket-uri care au posibilitatea så sprijine cam-
paniile de vânzare cu cheltuieli de reclamå, de publici-
tate, de sampling, de prezentare de produse ¿i så re -
ducå pre¡ul la un nivel interesant pentru consumatori. 

IC: Cunoa¿tem cu to¡ii faptul cå produsele
române¿ti nu se bucurå de o promovare
pe pie¡ele externe ¿i nici pe pia¡a internå.
Ce crede¡i cå ar trebui întreprins pentru a
ne crea o imagine bunå în percep¡ia con-
sumatorilor? 

La ora actualå sectorul este în pericol din
cauza chimizårii excesive pe drept sau pe nedrept al pro-
duselor din carne. Toatå lumea când spune preparat din

carne spune chimie. Ghinionul este cå la ora actualå con-
sumatorul este total derutat, nici nu mai ¿tie ce så
creadå: pâinea este chimie, brânzeturile sunt chimie,
legumele sunt chimie, fructele sunt chimie, preparatele
din carne sunt chimie, deci ¿i aici trebuie fåcut mai mult
o reclamå generalå care la noi nu existå. Ministerul Agri -
cul turii niciodatå nu s-a gandit la o campanie de pro-
movare a produselor alimentare române¿ti. Ungaria de
30 de ani are sigla lor „Gutes aus Ungarn“, Bunåtå¡i din
Ungaria, toatå Germania a fost împânzitå de afi¿e cu
salam unguresc, cu miere de albine din Ungaria cu vinul
de Tokaj, ca¿caval unguresc ¿i a¿a mai departe. Noi
niciodatå nu am avut o astfel de politicå de promovare,
Ministerul Agriculturii nu are o societate de marketing
cum este CEMA în Germania (Centrul de marketing al
agriculturii), nu existå o politicå de stat în a se promova
produsele române¿ti, produsele noastre tradi¡ionale, s-au
fåcut ni¿te mici încercåri dar nu a existat o politicå de stat
de promovare a acestora, nu ne-am fåcut o siglå comunå
pentru toate produsele alimentare din România, nu ne-
am fåcut o legaturå cu natura mai pu¡in poluatå din
România, cu tradi¡ia româneascå, cu gustul românesc.
Po¡i så te duci prin o sutå de ¡åri din lume ¿i asa cum to¡i
sunt înnebuni¡i dupå carnea de vitå argentinianå eu zic
cå to¡i ar trebui så fie înnebuni¡i dupå ceafa de porc
româneascå. Lua¡i o ceafå de porc româneascå, lua¡i una
din Olanda, una din Belgia, oricât de bune ar fi ele ¿i
compara¡i-le cu o ceafå de porc din România, ve¡i vedea
o mare diferen¡å, ca gust, ca savoare acela¿i lucru este
valabil ¿i pentru ro¿iile române¿ti, pentru ardeii, cas-
trave¡ii ¿i pentru merele ¿i fructele române¿ti. Nimeni nu
este la ora actualå preocupat så scoatå în eviden¡å aces-
te aspecte ¿i suferim cu to¡ii din cauza aceasta, se creazå
o imagine deformatå, o imagine gre¿itå asupra industriei
alimentare fårå ca cei care se chinuie în sectorul acesta
så fie vinova¡i cu ceva. 

IC: Cât de importantå este men¡inerea calitå¡ii
constante a preparatelor din carne? Ce
efect are aceasta asupra consumatorului?

¥n ceea ce prive¿te calitatea produselor din
carne, aceasta trebuie så fie constantå pentru cå dacå
nu e constantå pre¡ul produsului va fi determinat de cea
mai proastå marfå pe care ai produs-o, nu de cea mai
bunå. Dacå un client a luat un salam într-o zi ¿i a fost
bun, a doua zi a fost bun, a treia zi nu a fost la fel din
punct de vedere al calitå¡ii, al gustului, condimentare,
prezentare, structurå ¿i a¿a mai departe fie cå nu va
mai cumpåra niciodatå sau dacå îl va cumpåra va uita
ce a fost bun ¿i va ¡ine minte ce a fost prost. Prin asi -
gurarea unei constan¡e în produc¡ie, a unei perma -
nen¡e, a calitå¡ii, el ¿tie la ce så se a¿tepte, ¿tie cå ia o
¿uncå nu de Parma, ia o ¿uncå mai ieftinå dar ¿tie cå

aceasta corespunde cu poten¡ialul lui sau cu banii pe
care îi are el ¿i vrea ca din acest punct de vedere så fie
servit cu constan¡å, de fapt calitate ¿i constan¡å.

IC: Considera¡i cå pe termen lung spe-
cializarea va fi o op¡iune fireascå a pro-
ducåtorilor de carne din România având în
vedere cå pe pia¡a externå acest sistem
este preponderent?

Produsele vor råmâne în linii mari produsele
actuale deoarece cu acestea este obi¿nuit consumatorul
român, înså cu ni¿te mici observa¡ii - din ce în ce mai
mul¡i producåtori vor cåuta så se specializeze, så-¿i
restrângå numårul de produse pe care îl produce
deoarece gama îl pune în imposibilitatea så automa-
tizeze ¿i så informatizeze procesele de produc¡ie astfel
cå vor apårea ¿i la noi fabrici care vor face numai ¿uncå
sau de exemplu numai crenwursti ¿i cârna¡i sau numai
specialitå¡i exact ceea ce se întâmplå la ora actualå în
stråinatate. Am våzut o fabricå în Fran¡a care producea
pe zi 70 de tone de piept de porc tåiat în cubule¡e ¿i
ambalat pentru sufleuri, salate ¿i alte destina¡ii, o fa -
bricå care de fapt nici nu producea acel piept de porc,
era practic o sec¡ie de prelucrare a pieptului. Cumpåra
trei camioane de piept afumat dezosat în fiecare zi, îl
tåia în cubule¡e, îl ambala în caserole ¿i îl vindea în
toatå Fran¡a. 

La noi se merge pe principiul nostru româ -
nesc: fiecare producåtor a încercat så facå absolut tot,
dacå se putea så aibå toate camioanele, toate
depozitele, toatå logistica ¿i toate magazinele så fie ale
lui ar fi foarte bine, înså este foarte dificil ¿i mul¡i au
în¡eles cå acesta este un principiu gresit. ¥n stråinatate
fabricile se ocupå de produc¡ie, abatorul se ocupå de
sacrificare, fabricile de tran¿are se ocupå de tran¿are,
iar producåtorul face o gamå de produse care så-i asi -
gure eficien¡a, distribu¡ia o face prin firme specializate,
transportul prin firme specializate ¿i vânzarea prin
magazine specializate. Cred cå ¿i la noi vor ajunge unii
producåtori la concluzia cå specializarea este mai im -
por tantå decât tendin¡a de a face totul singuri. Pe prin-
cipiul pe care îl spuneam mai înainte, „to¡i fierbem cu

apå“, nu cred cå am putea noi så descoperim alte sis-
teme de comercializare care în alte ¡åri nu existå.

IC: Criza economicå a cernut din firmele pro -
ducåtoare de carne de pe pia¡a noastrå.
Crede¡i cå existå o re¡etå de succes pentru
a rezista concuren¡ei tot mai acerbe?

¥n continuare se va ajunge la un nivel ridicat
de concentrare a produc¡iei, vor mai dispårea dintre pro-
ducåtori, deja criza a ¿i fåcut o primå selec¡ie ¿i din
påcate acest proces va continua, unele firme care au
posibilitå¡i mai mari se vor dezvolta mai mult, altele vor
avea greutå¡i. La ora actualå sunt avantajate firmele
care au sursa lor de materii prime, care au re¡eaua lor
de distribu¡ie, stau mai bine cu cash-flow-ul, care des-
fac o bunå parte din produc¡ie prin magazine proprii ¿i
sunt mai pu¡in dependente de retailul modern, dar nu
acestea sunt singurele criterii de dezvoltare în viitor.
¥ntotdeauna va fi loc ¿i pentru o unitate mai micå cu o
politicå inteligentå, care promoveazå un produs bun, de
calitate, dezvoltå o politicå de marketing adecvatå ¿i î¿i
gåse¿te proprii consumatori fie cå merge pe ideea unor
produse proaspete, tradi¡ionale, fie pe ideea unor pro-
duse precum ar fi genul acesta de comer¡ sezonier de
steak-uri, mici, hamburger, chiftele, week-endurile de -
ve nind din ce în ce mai importante pentru consumatori.
Vor întotdeauna så-¿i organizeze un grill în curte, un
crenwurst bun månâncå oricine cu plåcere, cu alte cu -
vinte sunt o mul¡ime de variante care ar putea aduce
succes oricårui producåtor, înså cu respectarea lucrurilor
pe care le-am spus înainte – constan¡å în calitate, ra -
port calitate-pre¡ adecvat, eficien¡å, valorificare supe-
rioarå ¿i nu în ultimul rând cât mai pu¡ine E-uri ¿i cât
mai pu¡inå chimie în produsele din carne.

IC: ¥n concluzie, enumera¡i cele mai impor-
tante direc¡ii pe care industriei cårnii 
le va urma în viitor...

Deoarece vorbit de tendin¡e de pia¡å a¿ con-
sidera concentrarea, specializarea ¿i efiecientizarea cele
trei direc¡ii importante spre care se va dezvolta în mod
inevitabil industria cårnii din România.

STEFAN VIRTACI, Darimex: 
The Romanian meat industry progress in recent years is undoubtedly

The latest technological innovations guided us toward meeting one of the most
famous specialists in the meat industry sector from Romania, Stefan Virtaci, manager
at Darimex with whom we had the pleasure to discuss about the approaching of the
most important exhibition in the world on meat industry and about the development
of the Romanian meat market. Darimex today has diversified its activities into natural
sausage casings processing, artificial casing distribution and converting spices and
additives distribution as well as the supply of world leading Food-Industry machinery
and equipments with one of the best after- sale and maintenance services available in
Romania and probably Central Europe.



Echipamentul Fat-O-Meater este un dis-
pozitiv optic de måsurare a grosimii mu¿chilor ¿i
gråsimii în anumite puncte  ale  carcasei. 

¥n baza acestor måsuratori se folose¿te o
formulå pentru stabilirea procentajului total de carne
slabå.

Echipamentul Fat-O-Meater a fost primul
sistem semi-obiectiv de clasificare din lume, iar
datoritå rezultatelor acestuia, precise ¿i sigure, s-a
autoimpus în industria cårnii ca ¿i echipament stan-
dard.

Principiul de måsurare

Echipamentul måsoarå diferen¡a pentru
mici varia¡ii de gråsime ¿i tesut slab. Sonda înre -
gistreazå mici varia¡ii ale luminii reflectate pentru
fiecare 0,5 mm (0,02 inch) la trecerea acesteia prin
gråsimea ¿i mu¿chii din spate.

Pozi¡ia de måsurare

� 1-4 puncte de måsurare – în func¡ie de legis-
la¡ia na¡ionalå

Randamentul måsurårii

� Grosimea stratului de gråsime din spate ¿i a
mu¿chilor din spate în mm ¿i mici varia¡ii

� Procentajul cårnii slabe al carcasei

Capacitate

� Pânå la 1.000 carcase pe orå cu 1 punct de
måsurare

� Cu 2 puncte de måsurare viteza liniei este mai
micå – de circa 500-800 carcase pe orå.

Echipamentul Fat-O-Meat’er S 71
– CAROMETEC este compus din: 

1. S71-1 – S71 Terminal
2. S87 – Instrument complet de måsurare 

Include:

- P.117S Cablu conectare între S87 ¿i S71 
- P.118 Bloc Test 10-60-20  
- P.64-3 Sondå tip 3  
- P.70 Placå reper standard 
- P.119 Ac control 
- P.283S Set control bare aluminiu „U“
- P.120 Cheie Allen (pentru placa reper) 
- 510004-1 Geantå  
- 510004-2 Compartimente spumå 
3. 500033 – Imprimantå, OKI 280

Microline Elite cu interfa¡å RS232 
4. C.1 – Cablu de date fårå ¿techer (10 m) 
5. C.2 – Cablu de date „mamå“ D-SUB9

pentru PC (10 m) 
6. C.3 – Cablu de date „tatå“ D-SUB25

pentru imprimantå (10 m) 
7. 370000 – Echilibrator 1-2 kg 
8. Manual utilizator –  Englezå
9. S87 – S87 sondå måsurare (de

schimb) ca ¿i instrument rezervå.

Str. I.C. Bråtianu nr. 17
(fosta Vasile Roaitå), Otopeni

Tel.: 021 352 07 54; 021 352 07 55; 
021 352 07 56

Fax: 021 352 07 59
E-mail: office@darimex.ro
info@darimex.ro
www.darimex.ro
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FAT-O-MEAT’ER
Clasificarea carcaselor de porc

¥
n conformitate cu standardele europene clasificarea carcaselor de porc se
realizeazå în func¡ie de anumite criterii referitoare la valoarea lor determi-
natå de cantitatea ¿i calitatea cårnii comercializate. Clasificarea este

necesarå pentru rela¡ia stabilitå între fermieri, abatoare ¿i comercian¡i
deoarece oferå acestora un limbaj comun european, al calitå¡ii carcasei,
dar mai ales pentru cå stimuleazå zootehnia så råspundå ¿i så producå
rapid în func¡ie de a¿teptårile consumatorilor. Negocierea pre¡ului ani-
malelor între fermier ¿i abator se realiza în trecut dupå criterii relative
bazându-se pe greutatea vie ¿i pe evaluarea aproximativå a calitå¡ii animalelor
înainte de tåiere. Aståzi, rela¡ia dintre fermier ¿i abator s-a schimbat, pre¡ul
bazându-se exclusiv pe greutatea ¿i calitatea carcasei. 

FAT�O�MEAT’ER

Carometec A/S has more than 30 years'
experience in developing and manufac-
turing grading equipment, traceability
solutions and meat quality instruments
for pork and beef slaughterhouses
worldwide. The Fat-O-Meat'er is a
hand-held optical probe used to measure
fat and muscle thickness in predefined
locations on the carcass. Based on the
measurements a formula is used to pre-
dict the total lean meat percentage.


