
de schimb. În prezent lucreazå 11 speciali¿ti numai în departamen-
tul de service. Fiecare dintre ei a beneficiat de cursuri de formare 
profesionalå în afarå ¿i de training-uri de specialitate pentru a-¿i 
îmbogå¡i cuno¿tin¡ele de lucru pe cele mai noi echipamente sau 
softuri tehnologice pe care le livråm clien¡ilor no¿tri. 

� Care au fost primele parteneriate pe care le-a¡i stabilit cu 
producåtorii de carne? 

DARIMEX a fost prima firmå specializatå în furnizarea de utilaje 
¿i servicii pentru industria cårnii, lucru ce ne-a permis så facem 
încå de la început o selec¡ie cât mai bunå a furnizorilor. Pe baza 
unor prospec¡ii de pia¡å am identificat cele mai importante firme 
producåtoare de utilaje din Europa Occidentalå ¿i bineîn¡eles am 
avut ¿i avantajul primului venit. Am început colaborarea cu firme 
care la începutul anilor ‘90 au pornit investi¡ia în industria cårnii, 
practic am crescut împreunå, iar aståzi ace¿tia sunt printre cei mai 
mari producåtori din ¡arå ¿i aici må bucur så-i numesc pe Cris-Tim, 
Aldis, Caroli, Agricola Bacåu, Unicarm ¿i bineîn¡eles foarte multe 
alte firme care sunt în topul celor mai mari producåtori de preparate 
din carne. 

� Care au fost în opinia dumneavoastrå principalele atuuri 
ce au asigurat succesul companiei DARIMEX ?

Calitatea echipamentelor comercializate ¿i calitatea serviciilor 
desfå¿urate sunt foarte importante ¿i reprezintå baza principalå în 
cre¿terea ¿i dezvoltarea cu succes a companiei DARIMEX. Cu fiecare 
dintre furnizorii no¿tri am avut o rela¡ie corectå prin care am încercat 
sus¡inerea unui raport la nivel optim: calitate - utilaj, pre¡-utilaj 
¿i calitate-servicii oferite. Nu î¡i po¡i face un plan de afaceri sau 
mai bine zis nu po¡i încheia ni¿te contracte cu anumi¡i beneficiari 
dacå nu ai cum så te bazezi pe calitatea echipamentelor pe care le 
de¡ii. De fiecare datå explicåm clien¡ilor no¿tri cât de importantå 
este calitatea utilajelor, înså aceasta incumbå ¿i un anumit pre¡. Nu 
s-a descoperit încå o calitate foarte bunå ¿i un  pre¡ foarte mic, cel 
mult poate fi vorba de un produs slab calitativ ¿i de un pre¡ foarte 
mic. Mesajul cåtre to¡i beneficiarii no¿tri este acela de a alege foarte 
bine în momentul când iau o decizie de achizi¡ie ¿i så punå accentul 
pe calitate pentru cå aceasta nu-i va dezamågi niciodatå.

� Ce înseamnå pentru un producåtor de carne faptul cå un 
utilaj sau echipament este nefunc¡ional ¿i nu produce?

Dacå ne referim la procesatorii de carne, unde fabricile au ajuns la 
un nivel ridicat al produc¡iei, vorbim chiar ¿i de volume de peste 100 
tone pe zi, ne putem imagina u¿or ce înseamnå dacå un utilaj stå ¿i 
nu produce. Practic, vorbim de o pierdere enormå pentru un benefi-
ciar, ce poate fi cifratå probabil la zeci de mii de euro pe zi. Calitatea 
utilajului este importantå, dar ¿i calitatea service-ului este la fel 
de importantå pentru cå nu este acela¿i lucru dacå repari un utilaj 
într-o zi sau într-o såptåmânå. În momentul în care depanarea unui 
utilaj este îndelungatå, automat produc¡ia stagneazå ¿i intervin 
pierderi nu neapårat imediate, ci pe termen lung prin pierderea 
anumitor beneficiari ai acestor producåtori. Cu alte cuvinte calitatea 

utilajelor, a serviciilor oferite ¿i operativitatea sunt literå de lege prin 
care noi ca furnizori de echipamente în¡elegem så intervenim ¿i så 
ne sprijinim clien¡ii. Orice utilaj, indiferent cât este de bun, riscå så 
se strice. Nu existå un utilaj perfect, astfel încât så nu ai nevoie de 
service, pot apårea defecte de proiectare, construc¡ie, dar cel mai 
adesea utilajele se stricå din cauza exploatårii necorespunzåtoare 

I NTERVIU

În cele ce urmeazå, avem plåcerea så vå prezentåm interviul 
acordat publica¡iei noastre de cåtre Sorin KORODI, director 
general DARIMEX TEHNO, despre valorile companiei, cât ¿i 
despre cele mai importante aspecte ale activitå¡ii sale: cali-
tatea, inova¡ia ¿i tehnologia.

� Vå invit så începem acest interviu prin a ne relata care 
au fost primii pa¿i pe care i-a fåcut compania DARIMEX în 
industria cårnii?

Dupå cum bine cunoa¿te¡i activitatea firmei DARIMEX a început 
încå din 1990, având ca principalå activitate asigurarea de suport 
tehnic ¿i tehnologic pentru industria alimentarå, în special pentru 
industria de procesare a cårnii. Dacå la început firma furniza utilaje, 
echipamente, membrane naturale, condimente ¿i aditivi alimentari, 
din 1993 s-a fåcut separarea în douå firme distincte: o firmå a 
råmas pe vânzarea de echipamente, iar cealaltå s-a specializat pe 
vânzarea de membrane artificiale ¿i pe prelucrarea, procesarea ¿i 

vânzarea de membrane naturale. Aståzi, grupul DARIMEX de¡ine o 
fabricå de prelucrare ¿i procesare a membranelor naturale în jude¡ul 
Arad unde activitatea principalå este strâns legatå de cea de export 
în ¡åri precum Fran¡a, Anglia, Germania.

� Cât de importantå este calitatea utilajelor, dar ¿i faptul cå 
v-a¡i propus încå de la început activitatea de post-vânzare? 

În momentul de fa¡å DARIMEX este principalul furnizor de echipa-
mente ¿i utilaje pentru procesatorii din industria cårnii, iar acest 
lucru s-a datorat nu numai calitå¡ii produselor pe care le oferim pe 
pia¡a româneascå, dar ¿i serviciilor ce ¡in de activitatea de post vân-
zare a utilajelor, în spe¡å service-ul specializat al acestora. Asigu-
råm suport tehnic înainte, dar ¿i dupå vânzarea utilajelor ¿i suntem 
foarte riguro¿i în ceea ce prive¿te satisfacerea tuturor cerin¡elor 
clien¡ilor no¿tri. 
De¡inem un departament de service care asigurå atât montajul echi-
pamentelor livrate, garan¡ia ¿i post garan¡ia, cât ¿i livrarea pieselor 

DARIMEX este un deschizåtor 

de drumuri în ceea ce 

prive¿te implementarea 

tehnologiilor de ultimå 

genera¡ie în industria cårnii 

¿i un furnizor de încredere ce 

a fost întotdeauna alåturi de 

producåtorii români. 

Sorin KORODI, director general DARIMEX TEHNO: 
“Producåtorii trebuie så punå accentul pe calitate pentru 

cå aceasta nu-i va dezamågi niciodatå”
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  În momentul de fa¡å DARIMEX este 
principalul furnizor de echipamente ¿i utilaje 
pentru procesatorii din industria cårnii, iar acest 
lucru s-a datorat nu numai calitå¡ii produselor 
pe care le oferim pe pia¡a româneascå, dar ¿i 
serviciilor ce ¡in de activitatea de post vânzare
a utilajelor.



� Am întâlnit fabrici care au sårit de la o produc¡ie de 2, 3 
tone/zi, la 20, 30 tone/zi, investi¡ii nu tocmai potrivite din 
punctul nostru de vedere...

Este o vorbå româneascå: „fiecare î¿i are måsura lucrului såu”. 
Dacå tu nu ai ¿tiut pe ce resurse te bazezi, cum så-¡i faci un plan co-
respunzåtor de afaceri ¿i te-ai gândit numai så-¡i måre¿ti produc¡ia 
¿i nu te-ai gândit ce anume implicå acest lucru, ca for¡å de vânzari, 
marketing ¿i promovare, în consecin¡å ai avut de pierdut. Dupå cum 
vå spuneam mai devreme, probabil cå au fost ¿i multe firme care 
nu au avut capacitatea så implementeze aceste proiecte, nici så le 
deruleze pe mai departe.  

� Ce a însemnat pentru compania DARIMEX programul Sa-
pard ¿i cum a¡i reu¿it så face¡i fa¡å cererilor foarte mari din 
acea perioadå?

În mod categoric, proiectele Sapard au însemnat pentru noi alocar-
ea unor resurse importante, atât financiare pentru satisfacerea so-
licitårilor primite de la clien¡ii no¿tri, cât ¿i din punctul de vedere al 
for¡ei de lucru. Am angajat personal specializat, am avut colaboråri 
cu firme din afarå pe partea tehnologicå ¿i am fåcut vizite clien¡ilor 
pentru a le oferi consultan¡å. Astfel, am purtat permanent discu¡ii cu 
ace¿tia privind dezvoltarea ¿i cre¿terea calitå¡ii produselor, imple-

mentarea de utilaje ¿i echipamente de ultimå genera¡ie, fapt prin 
care am sus¡inut din punct de vedere tehnologic dezvoltarea fårå 
precedent a industriei cårnii române¿ti din ultimii 20 de ani.
Împreunå cu firma Vemag, unul dintre cei mai mari furnizori ai 
no¿tri, am implementat pe segmentul de produse proaspete linii de 
carne tocatå ¿i mici la clien¡i importanti din industrie precum Doly 
Com, Unicarm, Kosarom. Spre exemplu, la Doly Com avem douå 
linii de carne tocatå ¿i o linie de cârna¡i proaspe¡i, linii automatizate 
prin care se executå por¡ionarea ¿i ambalarea în caserole în mod 
automat, cu extractor ¿i cu încårcåtor. 

� Ce ne pute¡i spune despre portofoliul de produse extrem 
de mare al producåtorilor? Crede¡i cå în viitor se vor dezvolta 
fabrici axate pe produse de ni¿å?

Odatå cu dezvoltarea pie¡ei, producåtorii ¿i-au extins gama cu câte-
va sortimente, în plus ajungând så producå chiar ¿i 100, 150 de 
produse. Aceastå dezvoltare a pie¡ei ¿i a gamei sortimentale a fost 
beneficå în prima instan¡å, deoarece s-a ¡inut cont de cerin¡ele con-
sumatorului, înså dacå vorbim de eficien¡å, nu este un aspect pozitiv 
ca fiecare dintre procesatorii de carne så producå 150 de sortimente. 
Procesatorii de carne ar trebui så-¿i restructureze produc¡ia, så cu-
noascå bine spre ce se îndreaptå, care sunt capacitå¡ile de produc¡ie 
de care au nevoie ¿i cum pot avea costuri foarte mici ¿i productivi-
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¿i atunci este important ca fiecare din clien¡ii no¿tri så ¿tie cå se 
pot baza pe o firmå operativå care rezolvå problemele legate de 
depanare într-un timp foarte scurt.

� Vå propun o întoarcere în timp pentru a ne explica la ce 
nivel ne aflåm cu tehnologia la începutul anilor ‘90 ¿i cum a 
evoluat aceasta?

Dacå ne întoarcem în timp, la începutul anilor ’90, vå pot spune cå 
eram cu mult în urmå în ceea ce prive¿te tehnologia preparatelor din 
carne, ne aflam la un nivel inferior, nu existau fluxurile tehnologice 
corecte de aståzi, utilajele de¡inute de clien¡ii no¿tri erau rudimen-
tare, motiv pentru care s-a început cu achizi¡ionarea utilajelor sec-
ond hand în mare parte aduse din Germania. 

Desigur, volumele erau mici, fiecare producåtor lucra la un nivel de 
1 sau 2 tone pe zi, iar dacå se ajungea la o produc¡ie de 5 tone pe 
zi deja era destul de mult. Spre exemplu, Cris-Tim care de-a lungul 
timpului s-a dovedit a fi o companie vizionarå, cu un spirit antre-
prenorial ie¿it din comun a fost cea care a fåcut o primå investi¡ie 
înainte de lansarea proiectelor Sapard, prin care ¿i-a proiectat fab-
rica la o produc¡ie de 50 de tone/zi, ceea ce la momentul respectiv 
era foarte mult. Investi¡ia a fost fåcutå în 1998, iar acum la fabrica 
din Bucure¿tii Noi a råmas doar serviciul de catering.

� Ce a însemnat pentru industria cårnii, lansarea progra-
mului Sapard ¿i astfel posibilitatea de accesare a fondurilor 
europene?

Din momentul în care a început implementarea proiectelor Sapard 
putem spune cå vorbim de o etapå superioarå în dezvoltarea in-
dustriei cårnii în România. Cel mai important lucru de men¡ionat 
este cå procesatorii de carne au fost pe deplin con¿tien¡i de lipsurile 
pe care le aveau, astfel cå în urma discu¡iilor cu diverse firme de 
consultan¡å ¿i beneficiind de oportunitatea de a accesa astfel de 
fonduri, au în¡eles necesitatea regândirii întregului business, a fa-
bricii ¿i a fluxurilor de produc¡ie. Drept urmare, s-au construit fabrici 
noi, s-au achizi¡ionat echipamente de ultimå genera¡ie, s-au extins 
capacitå¡ile frigorifice ¿i numårul mijloacelor de transport pen-
tru distribu¡ie. Fabricile au fost realizate dupå proiecte europene, 
respectându-se cu stricte¡e reglementårile sanitar-veterinare, unul 
din scopurile urmårite fiind acela ca produsele ob¡inute så poatå fi 
exportate în viitor.

� Fondurile Sapard au determinat o cre¿tere a numårului 
procesatorilor de carne. Crede¡i cå ace¿tia erau pregåti¡i så 
ducå pânå la capåt implemenarea acestor fonduri europene?

Un aspect pozitiv al fondurilor Sapard a fost faptul cå s-a ajuns 
la extinderea numårului de procesatori, lucru ce a dus ¿i la o 
concuren¡å mai numeroaså pe pia¡a cårnii. Desigur, aceastå 
concuren¡å a fost atât în beneficiul producåtorilor care au fost 
nevoi¡i så-¿i îmbunåtå¡eascå tehnologia apelând la calitate, cât ¿i 
în beneficul consumatorilor care au avut posibilitatea de a alege o 
gamå sortimentalå extinså de la mai mul¡i producåtori la pre¡uri 
competitive. Categoric cå nu toate firmele care au accesat programul 
Sapard erau ¿i în måsurå så le implementeze ¿i så le continue.  
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  DARIMEX a fost prima firmå 
specializatå în furnizarea de utilaje ¿i servicii 
pentru industria cårnii, lucru ce ne-a permis 
så facem încå de la început o selec¡ie cât mai 
bunå a furnizorilor. 



tate mare. Consider cå în viitor vor apårea fabrici ni¿ate pe anumite 
segmente de produse ¿i vorbim aici de fabrici cu capacitå¡i relativ 
reduse care vor promova produsele de ni¿å. De asemenea, pot exista 
diver¿i procesatori care se vor adresa unui anumit segment de pia¡å, 
înså aceastå evolu¡ie va fi în concordan¡å cu dezvoltarea pie¡ei pen-
tru cå cerin¡ele consumatorilor nu stagneazå.    

� Când a¡i început så dezvolta¡i împreunå cu producåtorii, 
segmentul de produse crud uscate ¿i care au fost cele mai 
reprezentative lucråri ale dumneavoastrå?

Încå din anul 2000, odatå cu dezvoltarea pie¡ei, consumatorul 
român a transmis un feedback procesatorilor, iar ace¿tia ¿i-au pus 
problema ca pe lângå produsele pe care le produceau pânå atunci 
så promoveze ¿i altceva, în spe¡å produsele crud uscate de o calitate 
superioarå fa¡å de cele fiert afumate.
Întotdeauna am mar¿at pe o ofertå de echipamente de calitate 
foarte bunå, iar pe segmentul acesta am lucrat cu succes împreunå 
cu furnizorul nostru Vemag, o firmå de top care a implementat 
instala¡ii de climatizare pentru produsele crud uscate atât în Ger-
mania, cât ¿i în toatå Europa. Desigur cå ¿i în România am ob¡inut 
rezultate foarte bune, iar unul dintre cele mai bune exemple în 
acest sens consideråm cå este marca de top Salamul de Sibiu de 
la Agricola Bacåu. Practic am preluat o fabricå veche, construitå în 
anii ‘70, pe care am modernizat-o cu ajutorul speciali¿tilor Vemag, 
trecând la implementarea tehnologiilor moderne a salamurilor crud 
uscate, atât cu mucegai, cum este salamul de Sibiu, un brand de 
top în România, cât ¿i a salamurilor fårå mucegai. A fost o provo-
care foarte mare så reconstruie¿ti o fabricå dupå alte principii decât 
cele din anii ’70, cu presiunile exercitate de client privind termenul 
de execu¡ie, dar ¿i cu cerin¡e extrem de riguroase asupra calitå¡ii. 
Pentru douå luni, fabrica a fost închiså, iar Agricola nu a mai pu-
tut produce. Cu toate acestea am reu¿it într-un timp foarte scurt så 
asiguråm clientului o calitate mai bunå a produselor ¿i o eficien¡å 
sporitå a produc¡iei. Un alt client care a avut încredere în speciali¿tii 
no¿tri a fost firma Reinert din Germania care a decis så investeascå 
în România ¿i care a preferat så implementeze echipamentele pen-
tru produse crud-uscate livrate tot de firma Vemag. De asemenea, 
din punctul de vedere al procesului de maturare ¿i post maturare a 
produselor crud uscate, firma Sergiana din Bra¿ov este un client im-
portant recunoscut pentru calitatea produselor sale, iar în momentul 
în care va dori så iaså la export cu produsele crud-uscate, aceasta se 
va bucura de o foarte bunå primire. 

� Care sunt utilajele de top cu care a¡i realizat cele mai 
multe volume?

Toate utilajele pe care firma DARIMEX le furnizeazå pe pia¡å sunt de 
top, desigur volumele mari de vânzåri s-au fåcut pe instala¡iile de 
umplere ¿i clipsare, în spe¡å pe utilaje ¿i echipamente provenite de 
la partenerii no¿tri Vemag ¿i Polyclip. 
Vemag este unul dintre cei mai mari producåtori de ma¿ini de 
umplut din lume ¿i în acela¿i timp este extrem de bun pe segmentul 
ce prive¿te tratamentul termic al produselor. Instala¡iile de afumare 
¿i de fierbere fabricate de ace¿tia au pierderile tehnologice cele mai 

reduse, ceea ce înseamnå o eficien¡å deosebitå pentru procesatorii 
de carne. De asemenea, elementele constructive ale acestor echipa-
mente sunt de a¿a naturå încât putem spune cå sunt cele mai fiabile 
instala¡ii de pe pia¡å cu cea mai mare duratå de via¡å. Avem foarte 
multe instala¡ii de afumare ¿i fierbere pe pia¡å ¿i este adevåratå 
zicala cå cine î¿i cumpårå odatå un Mercedes nu mai renun¡å la el. 
O altå colaborare foarte importantå este aceea cu fima Polyclip, li-
derul de pia¡å specializat pe tehnologia clipsårii, cu ajutorul cåreia 
am implementat foarte multe proiecte în fabricile de mezeluri din 
¡arå. Polyclip este producåtorul cu cea mai bogatå gamå sortimen-

talå de ma¿ini de clipsat specializate pe diferite tipuri de produse, 
fie cå este vorba de cele fiert afumate sau crud uscate.

� Care este nivelul actual al pie¡ei ambalajelor pentru in-
dustria cårnii ¿i cum crede¡i cå se va dezvolta pe viitor?

Ambalarea este o etapå importantå în evolu¡ia pie¡ei industriei cår-
nii, deoarece o pia¡å bine dezvoltatå implicå un volum mare de pro-
duse ambalate. Deocamdatå, în România nu putem discuta foarte 
mult pe partea de produse ambalate poate ¿i din cauza pre¡ului, 
fiindcå orice ambalaj scumpe¿te pre¡ul produsului, iar producåtorii 
suferå din acest punct de vedere. Suntem convin¿i cå va veni vremea 
când ¿i România va fi o pia¡å de dezvoltare pentru segmentul de 
ambalare, iar produsele preponderente pe pia¡å vor fi cele feliate 
¿i ambalate. În Germania, peste 90% din produse sunt ambalate 
¿i cred cå aceasta va fi tendin¡a spre care produsele noastre se vor 
îndrepta în viitor. În momentul de fa¡å existå o tendin¡å u¿or crescå-
toare în aceastå privin¡å, dar care este în strânså legåturå cu nivelul 
de dezvoltare al pie¡ei ¿i cu nivelul veniturilor consumatorilor. Având 
în vedere echipamentele existente deja în pia¡å pot spune cå proce-

satorii de carne sunt pregåti¡i pentru a livra produse ambalate, dar 
deocamdatå existå limitåri din partea pie¡ei. 

� Gandi¡i-vå cå în supermarket-uri, încå se men¡ine 
preferin¡a consumatorului de a cumpåra de la vitrina 
asistatå...

În afarå, vitrina asistatå este apanajul unui magazin specializat, nu 
a unui supermarket unde produsele sunt deja standardizate, feli-
ate, ambalate, iar consumatorul vine så-¿i aleagå produsul dorit în 
func¡ie de preferin¡ele sale. Vitrina asitatå este utilå unei prezentåri 
dintr-un magazin specializat fie cå este vorba de o carmangerie sau 
måcelårie unde produsele se feliazå în fa¡a clientului, iar consuma-
torul este interesat så cunoascå ¿i alte produse pe care dore¿te så 
le deguste. 

� Care crede¡i cå este nivelul de dotare al unitå¡ilor noastre 
de produc¡ie ¿i la ce capitole suntem deficitari? 

Dacå ne referim la aspectul tehnic, fabricile române¿ti sunt foarte 
bine dotate. Consider cå ar trebui så mai facem câ¡iva pa¿i în sensul 
standardizårii anumitor produse, restructurårii gamei sortimentale, 
eficientizårii, cu scopul de a måri productivitatea ¿i de a reduce tim-
pii mor¡i ¿i timpii de manipulare. 
România este deficitarå la capitolul automatizare pentru cå încå se 
mai fac manual foarte multe opera¡ii. 
Fabricile noastre se axeazå pe multå manoperå spre deosebire de 
cei din vest care investesc sume importante în automatizare, stan-
dardizare a produselor, în restructurarea ¿i eficientizarea lor, reu¿ind 
practic så elimine operatorul uman, care în majoritatea cazurilor 
este un factor perturbator.

� În opinia dumneavoastrå, ce obiective investi¡ionale ar 
trebui så aibå în vedere producåtorii pentru a fi mai produc-
tivi? 

Fabricile ar trebui så se gândeascå foarte mult la mårirea 
productivitå¡ii, deoarece faza romanticå a trecut demult, concuren¡a 
este acerbå, metodele de lucru s-au schimbat, supermarket-urile 
vin cu nenumårate cerin¡e ¿i impuneri, atât ca standard de calitate, 
dar ¿i ca pre¡, motiv pentru care cre¿terea productivitå¡ii a devenit o 
necesitate stringentå.
În aceste condi¡ii producåtorii români ar trebui så-¿i îndrepte 
investi¡iile cât mai mult spre automatizare ¿i spre introducerea anu-
mitor softuri tehnologice care så permitå dezvoltarea produc¡iei ¿i 
în aceea¿i måsurå, a depozitelor de logisticå. Din momentul în care 
am reu¿it så aducem fabricile la un nivel optim din punct de vedere 
tehnologic ¿i ajungându-se la produc¡ii mari, apare o îngustare în 
ceea ce prive¿te posibilitatea de livrare în timp util, fapt ce necesitå 
investi¡ii în partea de logisticå ¿i de organizare a livrårii de mårfuri 
pe pia¡å cåtre clien¡i. 
Desigur, acestea sunt ni¿te tendin¡e generale ale pie¡ei, dar reve-
nind la nivel micro, în fabricå ar trebui så se meargå pe înlocuirea 
echipamentelor care s-au dovedit a fi ineficiente, fie din cauza 
repara¡iilor, defec¡iunilor repetate, a cheltuielilor foarte mari cu pie-
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partenerii no¿tri Vemag ¿i Polyclip.



clien¡ilor no¿tri, cât ¿i consultan¡å de specialitate în ceea ce prive¿te 
pa¿ii necesari instalårii ¿i asigurarii service-ului echipamentelor. 
Încercåm så men¡inem un raport optim între pre¡ ¿i calitatea uti-
lajelor, ¡inem cont de toate solicitårile clientului, chiar ne punem 
în postura lui pentru cå suntem con¿tien¡i cå nimånui nu-i place 
så fie nemul¡umit de achizi¡ia fåcutå, astfel cå ne dåm silin¡a så 
satisfacem toate cerin¡ele clientului. 
Nu putem fi întotdeauna cei mai buni, dar încercåm så men¡inem 
un nivel cât mai ridicat al calitå¡ii, motiv pentru care am investit 
foarte mul¡i bani în ¿colarizarea speciali¿tilor no¿tri, dar ¿i pe partea 
stocurilor de piese de schimb. 

� Cum crede¡i cå va evolua industria cårnii, având în vedere 
condi¡iile actuale ale pie¡ei din România?

Avem toatå încrederea cå pia¡a industriei cårnii se va dezvolta în 
continuare, am fost mereu optimi¿ti ¿i a¿a vom råmâne. Producå-
torii români sunt suficient de inteligen¡i ¿i inovativi pentru a merge 
înainte, iar acest lucru se observå prin dezvoltarea continuå a acestui 
domeniu, trendul actual fiind dupå cum vå spuneam cel al special-
izårii ¿i måririi productivitå¡ii. 
Dupå opinia noastrå va exista o a¿ezare a pie¡ei producåtorilor de 
carne, în urma cåreia se va deta¿a un pluton frunta¿ care va de¡ine 
o pondere principalå din pia¡å ¿i care va face în continuare investi¡ii 
pentru a se dezvolta. Apoi va urma un e¿alon de firme bune de 
nivel mediu care se vor axa pe volume mai mici ¿i un alt e¿alon de 
firme bune care se vor axa pe volume ¿i mai reduse, pe branduri 
zonale ¿i dacå vor încerca så promoveze anumite produse de ni¿å, 
cu siguran¡å aceasta va fi ¿ansa lor. 

� Crede¡i cå a¿ezarea pie¡ei de care vorbim va implica 
fluctua¡ii ale firmelor dintr-un e¿alon în altul? 

Plutonul frunta¿ ce se va deta¿a din rândul producåtorilor va acapa-
ra un segment foarte important din pia¡å, pe care îl va men¡ine, iar 
dacå vorbim de o evolu¡ie a pie¡ei, desigur cå muta¡iile, fie în sensul 
måririi, fie în sensul mic¿orårii vor avea loc mai mult în e¿alonul 
secund al firmelor de nivel mediu care vor putea dezvolta o gamå 
mai mare de produse ¿i care s-ar putea så acceadå ¿i pe altå zonå 
fa¡å de aria ini¡ialå de distribu¡ie. 

� Care sunt a¿teptårile dumneavoastrå cu privire la partici-
parea la expozi¡ia interna¡ionalå CARNEXPO din septembrie?

Må bucur cå a¡i avut aceastå ini¡iativå îndråznea¡å de a organiza 
târgul CARNEXPO, mai ales cå acest eveniment este dedicat cu pre-
cådere speciali¿tilor din industria cårnii ¿i unde într-adevår jucåtorii 
de pe pia¡a cårnii se reunesc alåturi de producåtori, furnizori de echi-
pamente, condimente ¿i nu în ultimul rând reprezentan¡i din retail. 

Încå de la început am sprijinit ideea de a organiza un astfel de eve-
niment ¿i de a merge la fiecare jucåtor din industrie, la procesatori, 
furnizori de echipamente ¿i firme de consultan¡å pentru a ne reuni în 
cadrul acestui eveniment pe care îl consider de o importan¡å majorå 
pentru industria cårnii din România.

� Care sunt noutå¡ile pe care inten¡iona¡i så le prezenta¡i în 
cadrul expozi¡iei CARNEXPO? 

La CARNEXPO vrem så promovåm utilaje de cea mai bunå calitate 
¿i inten¡ionåm så facem câ¡iva pa¿i înainte pe linia prezentårii 
solu¡iilor noastre de ambalare ¿i feliere unde recunoa¿tem cå sun-
tem pu¡in råma¿i în urmå din punctul de vedere al promovårii, 
pentru cå de¿i dispunem de utilaje de top în privin¡a ambalårii ¿i 
felierii, nu am fåcut eforturile necesare spre a le aduce la cuno¿tinta 
proce-satorilor de carne ¿i poate cå este necesar un efort suplimentar 
din partea noastrå în a ne axa ¿i pe acest segment important pentru 
dezvoltarea industriei cårnii, neabandonând punctele noastre forte 
pe partea liniilor de tocare, umplere, clipsare ¿i tratament termic. 

� În încheiere, ce recomanda¡i producåtorilor de carne pen-
tru ca la sfâr¿itul acestei perioade de crizå economicå så se 
declare învingåtori? 

Producåtorii români ar trebui så facå o analizå temeinicå privind 
eficien¡a utilajelor ¿i echipamentelor din fiecare departament de 
produc¡ie, motiv pentru care a¿ dori så profit de aceastå ocazie ¿i 
så lansez prin intermediul dumneavoastrå o provocare pentru pro-
cesatorii români pe care îi a¿teptåm la standul DARIMEX amenajat 
la expozi¡ia CARNEXPO din septembrie. În cadrul evenimentului 
procesatorii de carne vor avea prilejul så se înscrie într-o campanie 
na¡ionalå privind identificarea deficien¡elor, dar ¿i a solu¡iilor op-
time pentru eficientizarea departamentului de produc¡ie. Speciali¿tii 
DARIMEX vor oferi consultan¡å de specialitate în vederea cre¿terii 
productivitå¡ii utilajelor din fabricile de mezeluri din România, 
inten¡ia noastrå principalå fiind aceea de a veni în sprijinul pro-
ducåtorilor no¿tri pentru a-i ajuta så fie mai eficien¡i, mai productivi, 
mai competitivi ¿i deci mai profitabili.
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sele de schimb, sau fie din cauza ineficien¡ei în exploatare. Clien¡ii 
ar trebui så-¿i analizeze fluxul din fiecare sec¡ie de produc¡ie, pen-
tru a vedea unde existå un utilaj care nu mai corespunde nivelului 
actual de dezvoltare ¿i care practic este un generator de pierderi. 
Cumulul acestor factori generatori de pierderi afecteazå productivi-
tatea fabricilor ¿i implicit profitabilitatea acestora, ajungându-se la 
pierderi importante de zeci de mii de euro pe zi.
 
� Care este rela¡ia actualå cu producåtorii de carne, având 
în vedere situa¡ia destul de dificilå a fabricilor de mezeluri?

Ne confruntåm cu cereri din partea clien¡ilor no¿tri, pentru reducerea 
pre¡urilor atât la utilaje, cât ¿i la consumabile. Este foarte important 
så ai costuri mai mici la cumpårarea materiilor prime, a echipa-
mentelor sau a utilajelor, dar nu este suficient dacå în interiorul 
procesului de produc¡ie sunt ¿i echipamente generatoare de pierderi 
care î¡i aduc fie productivitate scåzutå, fie o lipså de eficien¡å. 

� Specializarea produc¡iei este încå o temå de actualitate în 
fabricile de mezeluri?

În momentul în care discutåm cu un client despre achizi¡ia unei 
ma¿ini de clipsat, încercåm så fim foarte specifici, întrebând clientul 
despre ce fel de produse dore¿te så clipseze cu aceastå ma¿inå, ce 
fel de calibre, ce fel de membrane va folosi pentru a încerca gåsirea 
unei ma¿ini corespunzåtoare care så ofere maximum de eficien¡å 
pentru presta¡ia doritå. De aceea, ar trebui så disparå din men-
talitatea procesatorilor de carne dorin¡a de a avea un utilaj cu care 
så poatå face tot pentru cå nu existå un asemenea produs, motiv 
pentru care ideal ar fi så avem linii de produc¡ie specializate pe 
anumite segmente de produse: o linie de produs cremvur¿ti, una 
de produs ¿uncå, ¿.a.m.d. Fluxul de fabrica¡ie trebuie sa fie gândit 
pe anumite linii de produc¡ie, pe un anumit gen de produse, astfel 
încât så evitåm timpii mor¡i ce intervin prin schimbarea anumitor 
componente la ma¿ini. Orice schimbare a membranei sau a calibru-
lui implicå o reajustare a parametrilor ma¿inii, ceea ce înseamnå 
timpi mor¡i, iar acest aspect trebuie så disparå definitiv. Clientul va 
trebui så în¡eleagå necesitatea specializårii echipamentelor pentru 
a fi cât mai eficient ¿i astfel competitiv pe pia¡å.  

� La discu¡iile privind achizi¡ia de utilaje pe care le ave¡i 
cu producåtorii participå doar conducerea sau ¿i celelalte de-
partamente?

Din acest punct de vedere a¿ spune cå lucrurile s-au îmbunåtå¡it. 
În trecut, participau la discu¡ii doar persoanele de decizie. Aståzi, 

fiecare dintre clien¡ii no¿tri a evoluat, structurându-¿i firma pe 
diferite departamente, iar discu¡iile sunt din ce în ce mai utile. Din 
påcate, încå nu suntem mul¡umi¡i de nivelul discu¡iilor pe care le 
avem, deoarece clien¡ii nu ¿tiu foarte bine ce î¿i doresc. Din acest 
motiv cred cå este important ca cineva din produc¡ie så participe la 
discu¡iile privind cumpårarea de utilaje pentru cå acesta cunoa¿te 
cu ce probleme se confruntå ¿i pentru ce solu¡ii ar putea opta, ast-
fel încât utilajul sau echipamentul så fie corect achizi¡ionat. Prin 
urmare consider cå decizia de achizi¡ionare, fie cå este vorba de 
un utilaj sau o linie de echipamente, trebuie luatå de o echipå, nu 
trebuie mers nici într-un sens, nici în celålalt, practic trebuie puse în 
legaturå departamentele unei firme, adicå partea de management 
care dezvoltå strategia firmei ¿i desigur partea de produc¡ie care ¿tie 
cum se produce, iar decizia så se ia în urma unei analize de echipå. 

� Care sunt aspectele de care trebuie så ¡inå cont un pro-
ducåtor pentru a lua o decizie de achizi¡ie corectå?

Înainte de a achizi¡iona un utilaj ar trebui så se ¿tie foarte bine 
ceea ce se dore¿te din punct de vedere tehnologic ¿i pentru ce se 
cumpårå acel echipament. Acest aspect este foarte important. Apoi, 
producåtorul trebuie så se documenteze dacå existå referin¡e bune 
în ceea ce prive¿te calitatea produsului, ce numår de clien¡i folosesc 
acest gen de utilaje ¿i nu în ultimul rând dacå existå ¿i o firmå care 
så asigure serviciul de post vânzare. Investi¡iile trebuie så fie foarte 
bine fundamentate, utilajele achizi¡ionate de un procesator trebuie 
så îndeplineascå anumite necesitå¡i bine determinate, nu o multi-
tudine de func¡ii. Clien¡ii no¿tri ar trebui så ¿tie foarte bine ce vor ¿i 
la ce le folose¿te un anumit utilaj pentru cå nu ar trebui så cumpere 
echipamente care nu le sunt de folos.

� Care este strategia de pia¡å pe care DARIMEX dore¿te så o 
imprime în rela¡ia cu producåtorii?
Ne-am propus så acordåm maximum de seriozitate ¿i competen¡å 

  La CARNEXPO vrem så promovåm 
utilaje de cea mai bunå calitate ¿i inten¡ionåm 
så facem câ¡iva pa¿i înainte pe linia prezentårii 
solu¡iilor noastre de ambalare ¿i feliere.

  În  fabricile de mezeluri ar trebui så se 
meargå pe înlocuirea echipamentelor care s-au 
dovedit a fi ineficiente, fie din cauza repara¡iilor, 
defec¡iunilor repetate, a cheltuielilor foarte 
mari cu piesele de schimb, sau fie din cauza 
ineficien¡ei în exploatare.

DARIMEX is an expert in terms of implementing the latest tech-
nologies in the meat industry and a reliable supplier that has 
always been an important partner for the Romanian producers. 
This issue we are pleased to present a special interview with Mr. 
Sorin KORODI, CEO of DARIMEX TEHNO, regarding their com-
pany values   and the most important aspects of their business: 
quality, innovation and technology.
DARIMEX started as company since 1990 and the main acti-
vity was providing technical and technological support for food 
industry, especially for the meat processing industry.
DARIMEX is currently the main equipment and machinery su-
pplier for the meat industry, thanks to their quality products and 
services related to their specialized business.  
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HP10L este noul expert în 
produc¡ia de dimensiuni mici 
şi mijlocii, cu accent pe cârna¡i, 
crescând productivitatea, fi-
abilitatea şi cifra de afaceri. 
Faptul cå snecurile duble sunt 
aceleaşi ca cele de la maşinile 
mari, face ca maşina HP10L 
så fie unicå, şi în plus, pre¡ul 
avantajos face ca utilajul så fie 
accesibil. 

HP10L: rapiditate în producerea 
cârna¡ilor şi a crenvurştilor

Special applications require special machines. This is 
especially true if a product is processed frequently or 
exclusively. The HP10L is the new specialist for small 
and medium size production, with a focus on sausa-
ges: increasing productivity, reliability and turnover. 
For the reason that the double screws are the same 
as the ones from the big machines make the HP10L 
unique. What’s more, its price advantage makes sau-
sages even more of a delight.

Whether you want to process a single product all day 
or produce various sausages on the same ROBOT 
HP10L, product changes with expensive downtimes 
are a thing of the past. The stainless steel hopper with 
optimized inclination of the hopper walls facilitates 
everyday work. The giveaway is reduced as the pre-
cious raw materials go where they belong: in the end 
product.
The VEMAG design of the feed screw then allows quick 
cleaning. And the quicker a new product can be pro-
cessed, the greater the output you get. Simply turn 
down the all-in-one hopper and remove the feed 
screw in just a few steps. If batches are changed fre-
quently, the optional two-piece hopper facilitates the 
operator’s work: Open, scrape out, done. 
The machine housing of the ROBOT HP10L is made 
entirely of stainless steel — conventional industrial 
cleaning methods can be used to clean the filler after 
each use without affecting the machine control sys-
tem. The entire electronics system is completely water 
and steam-tight, encapsulated in a separate VEMAG 
boxinbox system for optimum protection. It goes with-
out saying that the filler has a double seal between 
the hopper and the housing for perfect hygiene: just 
as it should be. And if a seal has to be changed, access 
is particularly easy. Simply turn down the hopper and 
that’s it — no dismantling or other complicated and 
time-consuming intervention is necessary. This means 
the seal can undergo a visual check each day.

Anyone who has already operated a vacuum filler 
will also be able to operate the HP10L. The operation 
is really intuitive; the new touch-screen panel has a 
clear, logical arrangement so that the operator can 
immediately finds his way around. Once it has been 
saved, the operator can call up production and pro-
cess data at the push of a button for any application: 
Nuremberg sausages, Wiener sausages and so on. 
Driven by a powerful 7 kW main motor, the HP10L 
portions reliably and into accurate weights. The more 
accurate the weight, the more products you produce 
from the same raw materials — that’s good news for 
your turnover.

Summary

DARIMEX
� Maşina de umplut cu vacuum, HP10L este expertå în 
producerea rapidå a cârna¡ilor şi a crenvurştilor. Aplica¡iile speciale 
necesitå maşini speciale, acest lucru este valabil mai ales în cazul 
în care un produs este prelucrat frecvent sau exclusiv. HP10L este 
noul expert în produc¡ia de dimensiuni mici şi mijlocii, cu accent 
pe cârna¡i, crescând productivitatea, fiabilitatea şi cifra de afaceri. 
Faptul cå snecurile duble sunt aceleaşi ca cele de la maşinile mari, 
face ca maşina HP10L så fie unicå, şi în plus, pre¡ul avantajos face 
ca utilajul så fie accesibil. 

Fie cå dori¡i så produce¡i un singur tip de produs pe tot parcursul 
zilei, fie cå dori¡i så produce¡i sortimente variate folosind acelaşi 
ROBOT HP10L, timpii costisitori de modificare a produsului sunt un 
lucru de domeniul trecutului. Pâlnia din o¡el inoxidabil cu înclinare 
optimizatå a pere¡ilor uşureazå munca de zi cu zi. Cantitatea de 
produs aruncatå este reduså iar în acest fel pre¡ioasele materii prime 
ajung acolo unde trebuie: în produsul final. 
Design-ul VEMAG al snecului de alimentare permite curå¡area 
rapidå, iar cu cât un produs nou poate fi mai rapid procesat cu atât 
productivitatea creşte. Se întoarce pâlnia cu capul în jos şi se scoate 
snecul de alimentare în doar câ¡iva paşi. În cazul în care loturile 
p ş p p j ş

sunt schimbate frecvent, o a doua pâlnie op¡ionalå ar uşura munca 
operatorului.  

Întreaga carcaså a maşinii ROBOT HP10L este fåcutå din o¡el inox-
idabil - metodele industriale conven¡ionale de curå¡are pot fi folosite 
pentru curå¡area maşinii de umplut dupå fiecare utilizare fårå så 
afecteze sistemul de control. Întregul sistem electronic este imper-
p ¡ ş p p

meabil, încapsulat într-un sistem VEMAG separat, de tipul cutie în 
cutie pentru o protec¡ie optimå. Pentru o igienå perfectå, maşina de 
umplut are un sigiliu dublu între pâlnie şi carcaså, iar dacå un sigiliu 
trebuie înlocuit, accesul este deosebit de uşor. Întreaga opera¡iune 
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constå în simpla întoarcere a pâlniei cu capul în jos, nefiind nece-
sarå nicio dezmembrare sau vreo altå interven¡ie complicatå care 
så consume timp, ceea ce înseamnå cå sigiliul poate fi supus zilnic 
unui control vizual. 

Oricine a lucrat deja cu o maşinå de umplut cu vacuum va fi capa-
bil så lucreze cu HP10L. Opera¡iunea este intuitivå; noul panou de 
control având un aranjament clar, logic astfel încât operatorul så 
gåseascå imediat ceea ce cautå. Odatå ce datele de produc¡ie au 
fost salvate, operatorul poate porni procesul de produc¡ie prin simpla 
apåsare a unui buton.  Ac¡ionatå de un motor primar puternic de 
7 kw, HP10L por¡ioneazå fiabil şi în greutå¡i exacte. Cu cât este 
mai preciså greutatea produsului cu atât sunt realizate mai multe 
produse din aceeaşi cantitate de materie primå, o veste bunå pentru 
cifra Dumneavoastrå de afaceri. 
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Instala¡ia de decongelare rapidå 

DARIMEX

� To¡i procesatorii de carne doresc decongelarea cårnii con-
gelate sau a påsårilor congelate într-o deplinå siguran¡å din punctul 
de vedere al igienei cårnii, a¿a-zisa decongelare sigurå, un proces 
rapid ¿i eficient cu pierderi cât mai reduse.
Instala¡ia de decongelare VEMAG rezolvå aceastå dorin¡å a procesa-
torilor, fie cå este vorba de carne de vitå sau carne de porc, carne 
de pasåre, congelatå în blocuri sau individual, inclusiv în piese ana-
tomice, cu ambalaj sau fårå ambalaj.
Procesul de decongelare se poate organiza prin decongelarea cu in-
suflarea de aer cald, în prealabil umidificat în celula de decongelare. 
Marfa ob¡inutå în urma decongelårii poate fi depozitatå în spa¡iu de 
decongelare sau poate fi transferatå în alte spa¡ii cu frig ale unitå¡ii 
de produc¡ie.
Sistemul de decongelare cu aer oferå în acela¿i timp randamente 
optime ¿i siguran¡a produsului decongelat în concordan¡å cu preve-
derile normelor de igienå alimentarå.
Produsele supuse procesului de decongelare, ambalate sau dezam-
balate, se încålzesc cu un flux de aer eliminându-se posibilitatea 
unei încålziri exagerate în interiorul sau exteriorul produselor. 
Datoritå încålzirii într-un aer umidificat, pierderile în greutate nu 
depå¿esc procentul de 1 % la finalul decongelårii, chiar dacå se 
dore¿te o accelerare a procesului de decongelare.
Contaminarea cu bacterii prin råcirea cu aer este foarte reduså în 
compara¡ie cu decongelarea cu abur sau cu apå caldå care în mod 
sigur vor provoca o contaminare a produsului supus decongelårii.
Produsele rezultate în urma decongelårii prin acest procedeu nu 
con¡in fenomene de oxidare sau de uscare excesivå a suprafe¡elor. 

De asemenea, se constatå o stabilizare a culorii produselor, în spe-
cial a produselor sensibile la diferen¡e de temperaturå.
Procesul de decongelare este în totalitate automatizat, cu ajutorul 
calculatorului MICROMAT C7-400 pus la dispozi¡ie de firma SIE-
MENS. Prin calculator se regleazå timpul de expunere a mårfii, 
temperatura aerului ¿i umiditatea prin sistemul automatizårii inter-
valelor procesului de decongelare.
Printr-un sistem de senzori care måsoarå temperatura la suprafa¡a 
produselor ¿i în interiorul produsului supus decongelårii, calculatorul 
regleazå ¿i optimizeazå procesele de decongelare. ¥ncå o datå subli-
niem, în afara avantajului randamentelor în produc¡ie pierderi de 
sub un procent din greutate, siguran¡a procedeului din punctul de 
vedere al reglementårilor de igienå sanitar-veterinare ¿i alimentare. 
Foarte importantå pentru acest proces este ¿i func¡ionarea automatå 
a instala¡iilor care la atingerea unor temperaturi introduse în calcu-
lator pentru suprafa¡a exterioarå ¿i a interiorului produselor opre¿te 
automat func¡ionarea instala¡iei. Reluarea procesului de deconge-
lare se efectueazå atunci când modificårile de temperaturå necesitå 
acest lucru. La terminarea acestui produs marfa decongelatå poate 
fi introduså imediat în  produc¡ie sau se poate depozita în depozite 
adecvate. Temperaturile necesare procesului de decongelare se in-
troduc în calculator, iar acest proces de func¡ionare a instala¡iei în 
func¡ie de temperaturile stabilite se regleazå automat.
Temperaturile sunt corelate cu timpul de decongelare ¿i indica¡iile 
tehnologice pentru asigurarea calitå¡ii procesului de decongelare.
Circula¡ia aerului în celulå este, de asemenea, automatizatå, aerul 
circulând fårå a atinge limite critice pentru produsul ce urmeazå a 

fi decongelat. Automatizarea circula¡iei aerului, reglarea acestui 
parametru de cåtre calculator contribuie ¿i ea la economia de en-
ergie. Instala¡ia de decongelare poate fi montatå într-un spa¡iu pus 
la dispozi¡ie de procesator sau pere¡ii camerei din panouri acoperite 
cu o¡el inoxidabil pot fi livrate tot de firma VEMAG. Instala¡ia de 
decongelare poate fi livratå ¿i cu op¡iunea de depozit frigorific. Intro-
ducerea mårfii în spa¡iul de decongelare se poate face cu cårucioare 
cu rafturi sau marfa poate fi introduså pe stelajele montate în acest 
spa¡iu. Calculatorul MICROMAT C7-400 poate fi conectat la sistemul 
LDS de înregistrare a proceselor de decongelare în vederea recon-
stituirii istoricului produc¡iei ¿i identificarea ¿arjelor de produc¡ie. 
Prezentåm pe scurt schema unui proces de decongelare pentru blo-
curi de carne congelatå la înål¡imea de 120 mm, care dupå 4 ore 
ating o temperaturå în centrul blocului de minus 2 grade Celsius ¿i 
dupå alte 10 ore 0 grade Celsius. Procesul începe cu o temperaturå 
a aerului de 35 de grade Celsius care treptat se reduce pânå la plus 
5 grade Celsius.
Umiditatea recomandatå pentru acest proces este de circa 98%. 
Durata de decongelare variazå de la produs la produs.

  
 

The thawing installation – for everything that’s 
deep frozen

If you want to thaw deep frozen meat, fish or poultry 
economically and reliably whilst maintaining the best 
quality - the VEMAG Thawing Installation achieves 
this objective for you. Whether quarters of beef, 
halves of pork, poultry or meat and fish in blocks, 
with or without packaging, the thawing installation 
is ideally suited to your product. The cooling option 
allows you to use the thawing installation also as a 
storage room, switching automatically to store mode 
after thawing. Like all VEMAG installations, the thaw-
ing installation is characterised by quality, safety and 
profitability.

Summary

O solu¡ie pentru 

cre¿terea eficien¡ei în 

decongelarea cårnii ¿i a 

påsårilor congelate
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