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DESCRIEREA INVENȚIEI 

TRASIPESC este platforma online care permite înregistrarea facilă a informațiilor 

despre pește și produsele pescărești în întreg lanțul de producție - aprovizionare 

- desfacere și identificarea rapidă a traseului acestora de către autorități și 

consumatori. Platforma asigură toate facilitățile de înregistrare și identificare a 

peștelui și produselor pescărești pentru toți cei implicați în acest proces: centre 

de primă vânzare, acvacultori, importatori, procesatori, distribuitori și 

consumatori. Utilizarea platformei TRASIPESC aduce un plus de transparență în 

comerțul cu pește și produse pescărești, având un impact major asupra creșterii 

încrederii consumatorilor și a identificării rapide a loturilor compromise. Datele 

înregistrate în platforma TRASIPESC sunt puse la dispoziția autorităților în 

domeniu, cu scopul de a facilita urmărirea dinamică a loturilor de pește și 

produse pescărești în piață, precum și pentru orice tip de statistici necesare. 

THE DESCRIPTION OF INVENTION 

TRASIPESC is the online platform that allows easy registration of fish and fishery 

products throughout the production - supply - sale chain and the rapid 

identification of their route by authorities and consumers. 

Domenii de utilizare: Managementul calității produselor, Siguranță alimentară, 

Acvacultură, Pescuit, IT, Comerț, Cercetare, Educație, Economie, Statistică 

Fields of application: Product quality management, Food safety, Aquaculture, 

Fisheries, IT, Trade, Research, Education, Economics, Statistics 
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