
Soluția Testo pentru 
sectorul alimentar
Broșură informativă
5 factori cheie pentru 
siguranță alimentară 
măsurabilă

www.testo.ro

5 factori cheie pentru siguranță 
alimentară măsurabilă  
în restaurante și magazine alimentare. 



 2

Succesul în industria alimentară se măsoară de mult timp 

în cât de bine se mențin vânzările, forța de muncă, costul 

alimentelor și satisfacția clienților. Industria alimentară 

pune atât de mare preț pe acești factori de succes încât a 

căutat soluții tehnologice de monitorizare și gestionare a 

acestor parametri pentru a facilita conducerea unei afaceri 

la care clienții se întorc mereu. Cu toate acestea, industria 

alimentară a adoptat lent aceste soluții tehnologice capabile 

să furnizeze parametri reali privind siguranța alimentară. 

Acum este însă timpul ca această situație să se schimbe. 

Agențiile de reglementare au beneficiat și ele de pe urma 

progresului tehnologic care oferă instrumente de detectare 

și analiză mai eficiente, lucru devenit evident prin numărul 

în continuă creștere de retrageri de produse și de focare de 

toxinfecții alimentare comunicare aproape instantaneu prin 

intermediul mediilor de socializare globale. 

•  Potrivit Centrelor de Prevenire și Control 

al Bolilor (CPCB) peste 60% din infecțiile 

cauzate de alimente au legătură cu sectorul 

restaurantelor.1

•  Un studiu recent făcut de Universitatea Johns 

Hopkins a arătat că costul unui singur focar de 

infecții alimentare poate varia între 3.968 $ și 

2,6 milioane $ în funcție de tipul de organizație 

și de amploarea focarului.2 

În prezent, majoritatea restaurantelor și operațiunilor 

retail folosesc programe birocratice de management 

al calității pentru a înregistra parametrii critici privind 

siguranța alimentară. Mulți profesioniști din sectorul 

siguranței alimentare și-au dedicat o mare parte din 

timpul lor dezvoltării unor liste de control, protocoale și 

rapoarte tipărite care sunt ușor de folosit, bine structurate 

și informative. Aceste tipuri de programe, însă, oferă o 

vizibilitate limitată atunci când sunt folosite pentru mai 

multe locații și pot genera informații ambigue și incomplete. 

Totodată, oferă puține garanții privind respectarea unor 

acțiuni corective adecvate. 

Întrucât sănătatea consumatorului și siguranța alimentară 

continuă să ocupe primul loc pe lista îngrijorărilor 

furnizorilor de servicii alimentare, sistemele digitale 

de management al siguranței alimentare (SDMSA), 

personalizate conform nevoilor unice ale unei afaceri, pot 

contribui la reducerea riscului corporativ și costurilor și la 

îmbunătățirea experienței clienților cu alimente de o calitate 

superioară. Astfel de tehnologii vor împuternici organizațiile 

din sectorul alimentar să includă siguranța alimentară 

ca indicator de succes alături ce ceilalți indicatori deja 

menționați.

Surse: 
1  “Highlights from the 2017 Surveillance Report.” Centrelor de Prevenire și Control 
al Bolilor (CPCB). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, Statele Unite 
ale Americii, 2017, Raport anual. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and 
Human Services, CDC, 2019. https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-
report-highlights.html.

2  Bartsch, Sarah M., et al. “Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne  
Illness Outbreak.” Public Health Reports, vol. 133, no. 3, May 2018,  
pp. 274–286, doi: 10.1177/0033354917751129.
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Verkauf

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 5. Quartal

Tehnologia disponibilă în prezent poate oferi instrumentele necesare care să asigure succesul în ceea ce privește măsurarea 

și monitorizarea digitală a operațiunilor zilnice din sectorul alimentar. Găsiți mai jos câteva puncte cheie de avut în vedere:

Cele 5 elemente cheie pentru siguranță alimentară 
măsurabilă 

1.  Angajament față de leadership și comunicare:
Este important să înțelegem că adoptarea unui sistem de 
management al siguranței alimentare bazat pe tehnologie 
este un demers important care nu se va întâmpla pes-
te noapte și care reclamă angajament față de spiritul de 
conducere pe fiecare palier al organizației. Comunicare 
clară și eficientă a rolurilor, responsabilităților, graficelor 
și motivelor.

2. Roluri și responsabilităţi:
Implementarea unui SDMSA va avea drept urmare modifi-
carea numitor roluri și responsabilități. Noi poziții și oportu-
nități pot apărea pe durata întregului proces. Încercarea de 
a acorda timp înțelegerii modului în care angajații prezenți 
își execută efectiv atribuțiile va ajuta la determinarea mo-
dului în care SDMSA va impacta diferite roluri din cadrul 
organizației dumneavoastră.

5. Alegerea unui Partener în 
favoarea unui  
Furnizor:
Spre deosebire de un furnizor, un 
partener adevărat vă va sprijini 
activ și cu devotament în procesul 
de digitalizare și va fi indispensa-
bil pentru succesul dumneavoas-
tră. Parteneriatul potrivit vă oferă 
totodată oportunitatea de a munci 
împreună la dezvoltarea oportuni-
tăților.

3. Recunoaștere și  
responsabilizare:
SDMSA permite un nivel de vizi-
bilitate operațională ce nu poate fi 
obținut cu programele tradiționale 
„pe hârtie”. Informațiile care erau 
cândva disponibile doar printr-o 
vizită la fața locului, audituri efec-
tuate de terțe părți sau inspecțiile 
de reglementare vor deveni acum 
disponibile în timp real. Acest fapt 
oferă o oportunitate perfectă pen-
tru recompensarea angajaților cu 
performanțe excepționale, pentru 
eliminarea acțiunilor „pe nevă-
zute” din instruirea angajaților și 
pentru implementarea unor opor-
tunități progresive de disciplină a 
muncii. 

4. Angajament față de dezvoltare continuă:
După cum am arătat anterior, un SDMSA oferă 
managerilor de program un nivel ridicat de cu-
noștințe și informații interpretative pentru a ac-
celera implementarea modificărilor programului 
de siguranță alimentară. Modificările se pot face 
centralizat, fiind ulterior distribuite în întreaga or-
ganizație prin doar câteva clicuri.

1. Angaja-
ment față de 
leadership și 
comunicare

2. Roluri și res-
ponsabilităţi

5. Alegerea  
unui Partener 

în favoarea 
unui furnizor

4. Angaja-
ment față de 
dezvoltare 
continuă

3. Recunoaște-
re și  

responsabilizare

Broșură informativă Testo 5 factori cheie pentru siguranță alimentară 
măsurabilă



 4

Avantajele  
listelor de control digitale 
privind calitatea  
în vederea asigurării sigu-
ranței alimentare..

Eric Moore a fost un lider proactiv în îmbunătățirea programelor de siguranță alimentară din multiple organizații retail și de 

servicii alimentare de top pe parcursul ultimilor 20 de ani. În prezent, Moore este „Director de Relații Securitate Alimentară și 

Industrie” la Testo, America de Nord. Pe parcursul carierei sale, Eric Moore a obținute diverse certificări și calități de mem-

bru industriale. Este certificat CP-FS din 2005, iar din 2012 este un participant activ și membrul în comitetul Conference 

for Food Protection (CFP) (Conferinței pentru Protecție Alimentară). Eric Moore este persoană certificată de Food Safety 

Preventive Controls Alliance și HACCP, care a fost, de asemenea, certificată de National Sanitation Foundation International 

(NSF). În calitate de membru în numeroase grupuri de lucru din Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentelor (GFSI), GS1, 

American Frozen Food Institute (AFFI), the NSF International Joint Committee, the National Restaurant Association Educa-

tional Foundation, the National Environmental Health Association (NEHA) și Prometric, Eric și-a pus la dispoziție expertiza 

pentru dezvoltarea de standarde, ghiduri, programe de educație și instruire și conținut de examinare în sfera siguranței 

alimentare. În prezent, Eric Moore Vice-președinte al Retail and Food Service Professional Development Group din cadrul 

International Association of Food Protection (IAFP), Președinte al CFP Sponsoring Committee și membru al Association of 

Food and Drug Officials (AFDO) Industry Associate Committee. La Testo, America de Nord, Eric Moore este responsabil cu 

managementul organizațional și consultanța pe toate temele din domeniul siguranței alimentare, monitorizând toate aspec-

tele și regulamentele din domeniul conformării.

Un plus de cunoștințe
Pentru mai multe informații despre siguranța alimentară, consultați broșurile noastre informative sau vizitați www.testo.com.

Soluții digitale pentru 
managementul calității ali-
mentelor:
Un randament impresionat 
al capitalului investit.

Primul expirat - primul ieșit 
(FEFO):
Îmbunătățiți calitatea ali-
mentelor și reduceți costu-
rile cu metoda FEFO.

Provocarea risipei de ali-
mente:
Creșteți sustenabilitatea și 
reduceți costurile.

Despre autor: Eric Moore
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Despre noi: Prezentarea Testo.

Testo, cu sediul central în Lenzkirch în Pădurea Neagră, 

Germania, este un lider mondial în domeniul soluțiilor de 

măsurare portabile și staționare. Cu 3.000 de angajaţi, în 34 

de subsidiare din întreaga lume, compania Testo este activ 

implicată în cercetare, dezvoltare, producție, comercializare 

și marketing. La nivel mondial, clienții sunt impresionați de 

instrumentele de măsurare de înaltă precizie ale expertului 

în tehnologie Testo și de soluțiile inovatoare din domeniul 

gestionării datelor. Produsele Testo înseamnă economie de 

timp și resurse, protecția mediului și sănătății și 

îmbunătățirea calității bunurilor și serviciilor.  

 

În sectorul alimentar, instrumentele de măsură și sistemele 

de monitorizare de la Testo și-au dovedit supremația timp 

de decenii și fac parte din echipamentele standard ale 

serviciilor alimentare, supermarketurilor și unităților de 

procesare alimente. 

O creștere medie anuală de peste 10% de la înființarea 

companiei în 1957 și o cifră de afaceri curentă de peste un 

sfert de miliard de euro, demonstrează fără echivoc că 

Pădurea Neagră și sistemele high-tech sunt perfect 

compatibile. Investițiile peste medie în viitorul companiei 

fac, de asemenea, parte din rețeta de succes a Testo. Testo 

investește aproximativ o zecime din cifra de afaceri anuală 

globală în cercetare și dezvoltare.

Pentru sectorul alimentar, Testo a dezvoltat soluții specifice 

ce combină senzori de precizie cu software intuitiv și 

servicii complete, adaptate cerințelor din acest domeniu. 

Pentru mai multe informații vizitați www.testo.com

 Subsidiară

 Partener de distribuție
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