
Eveniment transfrontalier România-Moldova

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Facultatea de Inginerie 

AGENDĂ 
15 – 16 septembrie 2022 



AGENDĂ 

15 septembrie 2022 

Ora Activitate 

12:00 – 13:00 Înregistrarea participanților. Prânz & Networking. 

13:00 – 13:15 Deschiderea evenimentului 

▪ Carmen Cătălina RUSU

Prezentarea proiectului „Jointly preparing the conditions in
the agricultural and connected sectors in the BSB area for
the digital transformation – BSB SMART FARMING”

13:15 – 13:30 - Prezentarea partenerilor și a stakeholder-ilor. Transfer de 
tehnologie. Instrumente financiare pentru sprijinirea transferului 
de tehnologie. Identificarea partenerilor internaționali 

▪ Florentina BUCUR

13:30 – 14:30 Bune practici și transfer de tehnologie în agricultură 

▪ Costin TRANDAFIRESCU

„IoT și monitorizare inteligentă în agricultură”

▪ Gabriela IORDĂCHESCU

”Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul
produselor agricole și al produselor tradiționale”

▪ Dragoș CRISTEA, Răzvan MAGEAN
„Sisteme inteligente pentru optimizarea producției de

biomasă în sistemele de acvacultură intensivă”

▪ Miia VOICU

„Comercializarea semințelor și materialul săditor in
România. Legislație, înregistrări obligații și responsabilități
ale operatorilor economici autorizați”

Sala EUROPA, Centrul de Afaceri Dunărea
Corp B, Sala B26, Facultatea de Inginerie

https://vegahotels.ro/hotel-faleza/
https://all.accor.com/hotel/B636/index.en.shtml
https://all.accor.com/hotel/B637/index.en.shtml


Ora Activitate 

▪ Loredana lorga, Dan lorga

„HONEY LORIANA BIO - Cel mai creativ brand de miere din
România”

▪ Luigi Renato MISTODIE

„Softuri și aplicații Web-based, Android sau iOS pentru
agricultura inteligentă”

14:30 – 15:00 Pauză de cafea & Networking 

15:00 – 16:00 Vizite și demonstrații practice 

• Facultatea Știința şi Ingineria Alimentelor - Stații pilot

• Facultatea de Inginerie - Laborator de Mecatronică și Robotică

16:00 – 17:00 Matchmaking – Întâlniri B2B ale participanților în domeniul: 
agricultură automatizată și robotizată, tehnologii moderne 
privind dronele, sisteme eficiente de gestionare a datelor, 
instrumente de sprijin decizional în domeniul alimentației 
inteligente și al agriculturii inteligente. 

17:00 – 17:15 Discuții și concluzii 

16 septembrie 2022 

09:00 – 09:30 Deschiderea activităților 

09:30 – 10:30 Vizită la Centrul român pentru modelarea sistemelor recirculante 
de acvacultură (MoRAS), Facultatea Știința și Ingineria 
Alimentelor 

11:00 – 17:00 Vizite de grup în ferme din județul Galați și Vrancea. 

Clusterizare în domeniul agricol 

17:00 – 17:30 Discuții finale și încheierea evenimentului 

Corp B, Sala B26, Facultatea de Inginerie


