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Programul „Din nou la şcoală” – la cea de-a VI-a ediţie 

Voluntarii Smithfield România au pregătit peste 3.600 de şcolari şi preşcolari  

pentru noul an şcolar  

Timişoara, 25 septembrie 2012: Continuând tradiţia pentru cel de-al şaselea an consecutiv, programul 

Smithfield România „Din nou la şcoală” a debutat pe 17 septembrie. Timp de cinci zile, voluntarii 

Smithfield România au împărţit cadouri de început de an şcolar pentru mai mult de 3.600 de şcolari şi 

preşcolari din 61 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad.   

În cele cinci zile, cei 36 de voluntari Smithfield au parcurs mai bine de 2100km, oferind copiilor deja 

tradiţionalele ghiozdane, rechizite şi orare şcolare (cu mesaje pentru economisirea resurselor 

naturale). Pe lângă acestea, de această dată, micii sportivi din comunităţile Smithfield au avut parte de 

încă o surpriză plăcută, când au primit din partea companiei echipamente adecvate, care să îi ajute să 

nu rateze niciuna dintre activităţile sportive la care vor participa în această toamnă.  

De asemenea, cadouri cu materiale necesare începerii unui nou an de formare educaţională au fost 

dăruite copiilor din grădiniţele şi grupele pregătitoare din comunităţile Smithfield din judeţele Timiş şi 

Arad, dar şi celor 250 de elevi, copii ai angajaţilor Smitfield Ferme, Smithfield Prod şi Agroalim 

Distribution. 

Programul „Din nou la şcoală” a avut în vedere şi spaţiile în care elevii urmează să îşi desfăşoare 

activitatea, astfel încât compania a asigurat şi mobilierul şcolar pentru amenajarea unei săli de clasă din 

localitatea Utvin, comuna Sânmihaiu Român şi tabla de scris pentru o sală de clasă din localitatea 

Niţchidorf. 

“Rămânem, ca în fiecare an, alături de reprezentanţii viitoarelor generaţii, în care ne punem toate 

speranţele şi pe care încercăm să îi sprijinim, astfel încât să poată beneficia de condiţiile necesare pentru 

asigurarea accesului egal la educaţie şi dezvoltare”,  a declarat Bogdan Mihail, Preşedinte Smithfield 

România. 

“Educarea tinerelor generaţii este cea mai solidă investiţie în viitorul comunităţilor noastre, ceea ce ne 

face să apreciem acţiunile voluntarilor Smithfield ca fiind adevărate pietre de temelie la construirea unui 

„mâine” de care să fim cu toţii mândri şi mulţumiţi”, a declarat domnul Constantin Cristian Stoi, 
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Primarul localităţii Boldur, judetul Timiş, una dintre localităţile beneficiare ale programului “Din nou la 

şcoală”. 

Proiectul educaţional “Din nou la şcoală” a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. Începând 

cu anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod, iar din anul 2011 

implementarea programului a devenit naţională, prin includerea localităţilor unde Agroalim Distribution 

desfăşoară activităţi. În total, în cadrul celor 6 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 

13.600 de elevi din localităţile din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009, 40 în 2010, 

65 în 2011 şi 61 în 2012). 

Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate socială, fiind, 

printre altele: sponsor şi partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de copaci", prima 

mişcare naţională de plantare de copaci din România, iniţiator al proiectului “Hrană pentru suflete” de 

sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, sponsor al iniţiativei naţionale de educaţie ecologică “Lumea ta? 

Curată!”, sponsor al proiectului "Ziua Mondială a Monitorizării Calităţii Apei", un program de analiză şi 

monitorizare a calităţii apelor implicând elevii şi studenţii, iniţiator al programul de sprijinire a tradiţiilor 

şi culturii locale “Fii unul dintre noi!”. 

*** 

Smithfield Ferme 
Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din România peste 500 milioane 
USD. Astăzi, compania operează 46 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field, la 
care se adauga patru unitati de crestere suine, construite in parteneriat cu fermierii locali, prin programul Contract Grower, (în 
total producând aproximativ 850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Fermele de 
creştere şi fabricile de producţie nutreţuri combinate sunt unităţi certificate prin  Sistemul de managenent integrat (obţinând 
certificările pentru calitate ISO 9001:2008, mediu ISO 14001:2004 şi sănătate şi securitate ocupaţională OHSAS 18001:2007 şi 
ISO 22000 pentru siguranţa alimentului). Activând pe raza a peste 30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea 
de responsabilitate socială a Smithfield Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la dezvoltarea 
economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5 milioane RON anual.  
Smithfield Prod 

Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră, fiind situat pe locaţia fostului 

COMTIM, în judeţul Timiş. Valorile Smithfield Prod sunt siguranţa alimentară, responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, 

înţelegerea specificului local şi sprijinul comunităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea, dezvoltarea continuă a tehnologiilor 

folosite şi crearea unui mediu de lucru plăcut angajaţilor. Smithfield Prod este o companie certificată ISO 14001:2004 Sistemul 

de Management al Mediului şi ISO 22000: 2005 Sistemul de Management al Siguranţei Alimentare.  

Agroalim Distribution 

Agroalim Distribution este o companie româneasca, furnizor confirmat şi lider naţional în distribuţia de servicii complete pentru 

o gamă întreagă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. Agroalim dispune de o reţea de distribuţie naţională, prin cele 

10 filialele ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov,  Brăila, Constanţa, Cluj, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Tulcea şi reţeaua de 9 

depozite proprii. 

Agroalim oferă clienţilor săi o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale: carne de porc, carne de pui şi 

curcan, carne de vită, oaie şi miel, peşte şi fructe de mare; specialităţi din carne de pasăre, peşte şi fructe de mare; mezeluri; 

legume, fructe şi cartofi congelaţi; pizza congelată; patiserie şi cofetărie; lactate şi produse de băcănie precum şi produse 

dedicate Food Service. 

– Sfârşitul comunicatului de presă – 
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Smithfield Ferme şi Smithfield Prod vor 
organiza cea de a şasea ediţie a Programului 
educaţional „Din nou la şcoală” 
VINERI, 14 SEPTEMBRIE 2012 12:38 

SCRIS DE GHEORGHE MIRON 

Smithfield Ferme şi Smithfield Prod vor organiza cea de 

a şasea ediţie a Programului educaţional de sprijin al 

accesului la educaţie şi încurajare a performanţei 

şcolare „Din nou la şcoală”, luni, 17 septembrie, 

începând cu ora 10.00, în localitatea Maşloc, judeţul 

Timiş. Aceasta este una dintre cele peste 45 de locaţii 

unde vor fi distribuite cadouri de început de an şcolar. 

Programul „Din nou la şcoală”, ediţia 2012, îşi va 

continua desfăşurarea, în perioada 17-21 septembrie. 

Vor fi vizitați în total peste 3.600 elevi de grădiniţă şi 

şcoală (clasele I-VIII) din peste 45 de comunităţi rurale din judeţele Arad şi Timiş. Până în acest an, au 

avut deja loc cinci ediţii ale programul educaţional, care au inclus în total un număr de peste 10.000 de 

elevi. 
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14 Septembrie 2012 — Ziua de Vest 

Smithfield Ferme si Smithfield Prod 
vor organiza cea de a sasea editie a 
Programului educational "Din nou la 
scoala" 
Smithfield Ferme si Smithfield Prod vor organiza cea de a sasea editie a 
Programului educational de sprijin al accesului la educatie si incurajare a 

performantei scolare "Din nou la scoala", luni, 17 septembrie, incepand cu ora 10.00, in localitatea 

Masloc, judetul Timis. Aceasta este una dintre cele peste 45 de locatii unde vor fi distribuite cadouri de 
inceput de an scolar. Programul "Din nou la scoala", editia 2012, isi va continua desfasurarea, in perioada 

17-21 septem [...] 

 

 

 

http://www.niuzer.ro/cauta?p=http://ziuadevest.ro&xx=2&s=d&d=d
http://www.niuzer.ro/go/Timis/Smithfield-Ferme-si-Smithfield-Prod-vor-organiza-cea-de-a-sasea-editie-a-Programului-educational-Din-nou-la-scoala-4582651.html
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Smithfield Ferme şi Smithfield Prod vor organiza cea 
de a şasea ediţie a Programului educaţional „Din nou 
la şcoală” 
 
Sursa: ziuadevest.ro / Vineri, 14 septembrie 2012 09:38 

Smithfield Ferme si Smithfield Prod vor organiza cea de a sasea editie a Programului educational de sprijin al 

accesului la educatie si incurajare a performantei scolare „Din nou la scoala”, luni, 17 septembrie, incepand cu ora 

10.00, in localitatea Masloc, judetul Timis. 

Aceasta este una dintre cele peste 45 de locatii unde vor fi distribuite cadouri de inceput de an scolar. Programul „Din 

nou la scoala”, editia 2012, isi va continua desfasurarea, in perioada 17-21 septembrie. Vor fi vizitați in total peste 

3.600 elevi de gradinita si scoala (clasele I-VIII) din peste 45 de comunitati rurale din judetele Arad si Timis. Pana in 

acest an, au avut deja loc cinci editii ale programul educational, care au inclus in total un numar citeste mai departe 

http://ziuadevest.ro/
http://www.stiriazi.ro/ziare/goto-articol/i/78388232/
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Smithfield Ferme şi Smithfield Prod vor organiza cea de a 

şasea ediţie a Programului educaţional „Din nou la şcoală” 
Publicat de  Ziua de Vest Vineri, 14 Septembrie 2012 12:38  

 

 Smithfield Ferme şi Smithfield Prod vor organiza cea de a şasea ediţie a Programului educaţional de 

sprijin al accesului la educaţie şi încurajare a performanţei şcolare „Din nou la şcoală”, luni, 17 

septembrie, începând cu ora 10.00, în localitatea Maşloc, judeţul Timiş. 

Aceasta este una dintre cele peste 45 de locaţii unde vor fi distribuite cadouri de început de an şcolar. 

Programul „Din nou la şcoală”, ediţia 2012, îşi va continua desfăşurarea, în perioada 17-21 septembrie. 

Vor fi vizitați în total peste 3.600 elevi de grădiniţă şi şcoală (clasele I-VIII) din peste 45 de comunităţi 

rurale din judeţele Arad şi Timiş. Până în acest an, au avut deja loc cinci ediţii ale programul educaţional, 

care au inclus în total un număr de peste 10.000 de elevi. 

sursa: Ziua de Vest 

http://www.e-politic.ro/stiri/Ziua-de-Vest
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Acasa » Arhiva stiri » Voluntarii Smithfield România au pregătit peste 3.600 de şcolari şi preşcolari pentru 

noul an şcolar 

Voluntarii Smithfield România au pregătit peste 3.600 de şcolari şi preşcolari 

pentru noul an şcolar 

 

Continuând tradiţia pentru cel de-al şaselea an consecutiv, programul Smithfield România „Din nou la 

şcoală” a debutat pe 17 septembrie. Timp de cinci zile, voluntarii Smithfield România au împărţit 

cadouri de început de an şcolar pentru mai mult de 3.600 de şcolari şi preşcolari din 61 de localităţi 

din judeţele Timiş şi Arad. 

 

În cele cinci zile, cei 36 de voluntari Smithfield au parcurs mai bine de 2100km, oferind copiilor deja 

tradiţionalele ghiozdane, rechizite şi orare şcolare (cu mesaje pentru economisirea resurselor naturale). Pe 

lângă acestea, de această dată, micii sportivi din comunităţile Smithfield au avut parte de încă o surpriză 

plăcută, când au primit din partea companiei echipamente adecvate, care să îi ajute să nu rateze niciuna 

dintre activităţile sportive la care vor participa în această toamnă.  

 

De asemenea, cadouri cu materiale necesare începerii unui nou an de formare educaţională au fost dăruite 

copiilor din grădiniţele şi grupele pregătitoare din comunităţile Smithfield din judeţele Timiş şi Arad, dar şi 

celor 250 de elevi, copii ai angajaţilor Smitfield Ferme, Smithfield Prod şi Agroalim Distribution.  

 

Programul „Din nou la şcoală” a avut în vedere şi spaţiile în care elevii urmează să îşi desfăşoare activitatea, 

astfel încât compania a asigurat şi mobilierul şcolar pentru amenajarea unei săli de clasă din localitatea 

Utvin, comuna Sânmihaiu Român şi tabla de scris pentru o sală de clasă din localitatea Niţchidorf.  

 

“Rămânem, ca în fiecare an, alături de reprezentanţii viitoarelor generaţii, în care ne punem toate speranţele 

şi pe care încercăm să îi sprijinim, astfel încât să poată beneficia de condiţiile necesare pentru asigurarea 

accesului egal la educaţie şi dezvoltare”, a declarat Bogdan Mihail, Preşedinte Smithfield România.  

 

“Educarea tinerelor generaţii este cea mai solidă investiţie în viitorul comunităţilor noastre, ceea ce ne face 

să apreciem acţiunile voluntarilor Smithfield ca fiind adevărate pietre de temelie la construirea unui „mâine” 

de care să fim cu toţii mândri şi mulţumiţi”, a declarat domnul Constantin Cristian Stoi, Primarul localităţii 

Boldur, judetul Timiş, una dintre localităţile beneficiare ale programului “Din nou la şcoală”.  

 

Proiectul educaţional “Din nou la şcoală” a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. Începând cu 

anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod, iar din anul 2011 implementarea 

programului a devenit naţională, prin includerea localităţilor unde Agroalim Distribution desfăşoară activităţi. 

În total, în cadrul celor 6 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 13.600 de elevi din 

localităţile din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009, 40 în 2010, 65 în 2011 şi 61 în 

2012).  

 

Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate socială, fiind, printre 

altele: sponsor şi partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de copaci", prima mişcare 

naţională de plantare de copaci din România, iniţiator al proiectului “Hrană pentru suflete” de sprijinire a 

familiilor cu nevoi sociale, sponsor al iniţiativei naţionale de educaţie ecologică “Lumea ta? Curată!”, sponsor 

al proiectului "Ziua Mondială a Monitorizării Calităţii Apei", un program de analiză şi monitorizare a calităţii 

http://www.fabricadecarne.ro/home.html
http://www.fabricadecarne.ro/stiri.html
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apelor implicând elevii şi studenţii, iniţiator al programul de sprijinire a tradiţiilor şi culturii locale “Fii unul 

dintre noi!”.  

 

Deespre Smithfield România  

 

Smithfield Ferme  

 

Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din România 

peste 500 milioane USD. Astăzi, compania operează 46 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad, construite 

în mare parte în regim green-field, la care se adauga patru unitati de crestere suine, construite in 

parteneriat cu fermierii locali, prin programul Contract Grower, (în total producând aproximativ 850.000 

porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Fermele de creştere şi fabricile 

de producţie nutreţuri combinate sunt unităţi certificate prin Sistemul de managenent integrat (obţinând 

certificările pentru calitate ISO 9001:2008, mediu ISO 14001:2004 şi sănătate şi securitate ocupaţională 

OHSAS 18001:2007 şi ISO 22000 pentru siguranţa alimentului). Activând pe raza a peste 30 de comune şi 

oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate socială a Smithfield Ferme conţine şi o 

importantă componentă financiară, contribuind anual la dezvoltarea economică a zonei, prin aportul 

semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5 milioane RON anual.  

 

Smithfield Prod  

 

Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră, fiind situat 

pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş. Valorile Smithfield Prod sunt siguranţa alimentară, 

responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, înţelegerea specificului local şi sprijinul comunităţii locale în 

care îşi desfăşoară activitatea, dezvoltarea continuă a tehnologiilor folosite şi crearea unui mediu de lucru 

plăcut angajaţilor. Smithfield Prod este o companie certificată ISO 14001:2004 Sistemul de Management al 

Mediului şi ISO 22000: 2005 Sistemul de Management al Siguranţei Alimentare.  

 

Agroalim Distribution  

 

Agroalim Distribution este o companie româneasca, furnizor confirmat şi lider naţional în distribuţia de 

servicii complete pentru o gamă întreagă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. Agroalim dispune 

de o reţea de distribuţie naţională, prin cele 10 filialele ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov, Brăila, 

Constanţa, Cluj, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Tulcea şi reţeaua de 9 depozite proprii.  

Agroalim oferă clienţilor săi o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale: carne de 

porc, carne de pui şi curcan, carne de vită, oaie şi miel, peşte şi fructe de mare; specialităţi din carne de 

pasăre, peşte şi fructe de mare; mezeluri; legume, fructe şi cartofi congelaţi; pizza congelată; patiserie şi 

cofetărie; lactate şi produse de băcănie precum şi produse dedicate Food Service.  
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Voluntarii Smithfield România au pregătit 
peste 3.600 de şcolari şi preşcolari pentru noul 
an şcolar 
MARŢI, 25 SEPTEMBRIE 2012 12:35 

SCRIS DE LUCIAN PAULESCU 

Continuând tradiţia pentru cel de-al şaselea an 

consecutiv, programul Smithfield România „Din nou la 

şcoală” a debutat pe 17 septembrie. Timp de cinci zile, 

voluntarii Smithfield România au împărţit cadouri de 

început de an şcolar pentru mai mult de 3.600 de şcolari 

şi preşcolari din 61 de localităţi din judeţele Timiş şi 

Arad.  

În cele cinci zile, cei 36 de voluntari Smithfield au 

parcurs mai bine de 2100km, oferind copiilor deja 

tradiţionalele ghiozdane, rechizite şi orare şcolare (cu 

mesaje pentru economisirea resurselor naturale). Pe 

lângă acestea, de această dată, micii sportivi din comunităţile Smithfield au avut parte de încă o surpriză 

plăcută, când au primit din partea companiei echipamente adecvate, care să îi ajute să nu rateze niciuna 

dintre activităţile sportive la care vor participa în această toamnă. De asemenea, cadouri cu materiale 

necesare începerii unui nou an de formare educaţională au fost dăruite copiilor din grădiniţele şi grupele 

pregătitoare din comunităţile Smithfield din judeţele Timiş şi Arad, dar şi celor 250 de elevi, copii ai 

angajaţilor Smitfield Ferme, Smithfield Prod şi Agroalim Distribution. Programul „Din nou la şcoală” a avut 

în vedere şi spaţiile în care elevii urmează să îşi desfăşoare activitatea, astfel încât compania a asigurat 

şi mobilierul şcolar pentru amenajarea unei săli de clasă din localitatea Utvin, comuna Sânmihaiu Român 

şi tabla de scris pentru o sală de clasă din localitatea Niţchidorf. “Rămânem, ca în fiecare an, alături de 

reprezentanţii viitoarelor generaţii, în care ne punem toate speranţele şi pe care încercăm să îi sprijinim, 

astfel încât să poată beneficia de condiţiile necesare pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 

dezvoltare”, a declarat Bogdan Mihail, Preşedinte Smithfield România. “Educarea tinerelor generaţii este 

cea mai solidă investiţie în viitorul comunităţilor noastre, ceea ce ne face să apreciem acţiunile 

voluntarilor Smithfield ca fiind adevărate pietre de temelie la construirea unui „mâine” de care să fim cu 

toţii mândri şi mulţumiţi”, spune Constantin Cristian Stoi, Primarul localităţii Boldur din județul Timiş, una 

dintre localităţile beneficiare ale programului “Din nou la şcoală”.  
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Proiectul educaţional “Din nou la şcoală” a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. Începând 

cu anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod, iar din anul 2011 implementarea 

programului a devenit naţională, prin includerea localităţilor unde Agroalim Distribution desfăşoară 

activităţi. În total, în cadrul celor 6 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 13.600 de elevi 

din localităţile din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009, 40 în 2010, 65 în 2011 şi 61 

în 2012). Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate socială, 

fiind, printre altele: sponsor şi partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de copaci", 

prima mişcare naţională de plantare de copaci din România, iniţiator al proiectului “Hrană pentru suflete” 

de sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, sponsor al iniţiativei naţionale de educaţie ecologică “Lumea ta? 

Curată!”, sponsor al proiectului "Ziua Mondială a Monitorizării Calităţii Apei", un program de analiză şi 

monitorizare a calităţii apelor implicând elevii şi studenţii, iniţiator al programul de sprijinire a tradiţiilor şi 

culturii locale “Fii unul dintre noi!”. 
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Publicat: marți, 25 septembrie 2012 - 77 afisari 

CSR COMPANII | de Redactia 

Voluntarii Smithfield au impartit ghiozdane 
si rechizite la peste 3.600 de elevi 
Select Language▼ 

Compania Smithfield Romania a dat startul, pentru 

al saselea an consecutiv, programului de responsabilitate sociala „Din nou la scoala”. In cadrul 

acestuia, voluntarii Smithfield Romania au impartit, timp de cinci zile, cadouri de inceput de an 

scolar pentru mai mult de 3.600 de scolari si prescolari din 61 de localitati, din judetele Timis 

si Arad. Cei 36 de voluntari Smithfield au parcurs mai bine de 2.100 de km, oferind copiilor deja 

traditionalele ghiozdane,rechizite si orare scolare (cu mesaje pentru economisirea resurselor 

naturale). O parte dintre elevii din comunitatile Smithfield au primit din partea companiei 

si echipamente sportive. 

http://www.csrmedia.ro/category/csr-companii/
http://www.csrmedia.ro/author/redactia/
javascript:void(0)
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De asemenea, cadouri cu materiale necesare inceperii unui nou an de formare educationala au 

fost daruite copiilor din gradinitele si grupele pregatitoare din comunitatile Smithfield, dar si 

celor 250 de elevi, copii ai angajatilor Smitfield Ferme, Smithfield Prod si Agroalim Distribution. 

 

„Ramanem, ca in fiecare an, alaturi de reprezentantii viitoarelor generatii, 

in care ne punem toate sperantele si pe care incercam sa ii sprijinim, astfel 

incat sa poata beneficia de conditiile necesare pentru asigurarea accesului 

egal la educatie si dezvoltare”,  a declarat Bogdan Mihail, Presedinte 

Smithfield Romania. 

Tot in cadrul acestui program Smithfield a asigurat si mobilierul 

scolar pentru amenajarea unei sali de clasa din localitatea Utvin, comuna 

Sanmihaiu Roman si o tabla de scris pentru o sala de clasa din localitatea Nitchidorf. 

Proiectul educational “Din nou la scoala” a debutat in anul 2007 la initiativa Smithfield Ferme. 

Incepand cu anul 2009, la acest program s-a alaturat si compania Smithfield Prod, iar din anul 

2011 implementarea programului a devenit nationala, prin includerea localitatilor unde Agroalim 

Distribution desfasoara activitati. In total, in cadrul celor sase editii ale programului au fost deja 

inclusi aproximativ 13.600 de elevi din localitatile din judetele Timis si Arad. 
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Rechizite, ghiozdane si echipamente pentru copii, oferite de Smithfield 
Romania 
Marti, 25 Septembrie 2012, ora 11:27 | Vizualizari: 454 

Programul Smithfield Romania „Din nou la scoala” a debutat pe 17 septembrie, continuandu-se astfel traditia pentru 
cel de-al saselea an consecutiv. Timp de cinci zile, voluntarii Smithfield Romania au impartit cadouri de inceput de an 
scolar pentru mai mult de 3.600 de scolari si prescolari din 61 de localitati din judetele Timis si Arad.   
In cele cinci zile, cei 36 de voluntari Smithfield au parcurs mai bine de 2100km, oferind copiilor deja traditionalele 
ghiozdane, rechizite si orare scolare (cu mesaje pentru economisirea resurselor naturale). Pe langa acestea, de 
aceasta data, micii sportivi din comunitatile Smithfield au avut parte de inca o surpriza placuta, cand au primit din 
partea companiei echipamente adecvate, care sa Ii ajute sa nu rateze niciuna dintre activitatile sportive la care vor 
participa In aceasta toamna.  
De asemenea, cadouri cu materiale necesare Inceperii unui nou an de formare educationala au fost daruite copiilor 
din gradinitele si grupele pregatitoare din comunitatile Smithfield din judetele Timis si Arad, dar si celor 250 de elevi, 
copii ai angajatilor Smitfield Ferme, Smithfield Prod si Agroalim Distribution. 
Programul „Din nou la scoala” a avut In vedere si spatiile In care elevii urmeaza sa isi desfasoare activitatea, astfel 
incat compania a asigurat si mobilierul scolar pentru amenajarea unei sali de clasa din localitatea Utvin, comuna 
Sanmihaiu Roman si tabla de scris pentru o sala de clasa din localitatea Nitchidorf. 
“Ramanem, ca in fiecare an, alaturi de reprezentantii viitoarelor generatii, in care ne punem toate sperantele si pe 
care incercam sa ii sprijinim, astfel incat sa poata beneficia de conditiile necesare pentru asigurarea accesului egal la 
educatie si dezvoltare”,  a declarat Bogdan Mihail, Presedinte Smithfield Romania. 
“Educarea tinerelor generatii este cea mai solida investitie in viitorul comunitatilor noastre, ceea ce ne face sa 
apreciem actiunile voluntarilor Smithfield ca fiind adevarate pietre de temelie la construirea unui „maine” de care sa 
fim cu totii mandri si multumiti”, a declarat domnul Constantin Cristian Stoi, Primarul localitatii Boldur, judetul Timis, 
una dintre localitatile beneficiare ale programului “Din nou la scoala”. 
Proiectul educational “Din nou la scoala” a debutat In anul 2007 la initiativa Smithfield Ferme. Incepand cu anul 2009, 
la acest program s-a alaturat si compania Smithfield Prod, iar din anul 2011 implementarea programului a devenit 
nationala, prin includerea localitatilor unde Agroalim Distribution desfasoara activitati. In total, in cadrul celor 6 editii 
ale programului au fost deja inclusi aproximativ 13.600 de elevi din localitatile din judetele Timis si Arad (4 In 2007; 
11 In 2008; 36 In 2009, 40 In 2010, 65 In 2011 si 61 In 2012). 
Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate sociala, fiind, printre altele: 
sponsor si partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de copaci", prima miscare nationala de 
plantare de copaci din Romania, initiator al proiectului “Hrana pentru suflete” de sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, 
sponsor al initiativei nationale de educatie ecologica “Lumea ta? Curata!”, sponsor al proiectului "Ziua Mondiala a 
Monitorizarii Calitatii Apei", un program de analiza si monitorizare a calitatii apelor implicand elevii si studentii, initiator 
al programul de sprijinire a traditiilor si culturii locale “Fii unul dintre noi!”. 
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Voluntarii Smithfield Romania au pregatit peste 3.600 
de scolari si prescolari pentru noul an scolar 
25 Septembrie 2012  

Continuând tradiţia pentru cel de-al şaselea an consecutiv, programul Smithfield România „Din nou la 
şcoală” a debutat pe 17 septembrie. Timp de cinci zile, voluntarii Smithfield România au împărţit cadouri 
de început de an şcolar pentru mai mult de 3.600 de şcolari şi preşcolari din 61 de localităţi din judeţele 
Timiş şi Arad.  

În cele cinci zile, cei 36 de voluntari Smithfield au parcurs mai bine de 2100km, oferind copiilor deja 
tradiţionalele ghiozdane, rechizite şi orare şcolare (cu mesaje pentru economisirea resurselor naturale). 
Pe lângă acestea, de această dată, micii sportivi din comunităţile Smithfield au avut parte de încă o 
surpriză plăcută, când au primit din partea companiei echipamente adecvate, care să îi ajute să nu rateze 
niciuna dintre activităţile sportive la care vor participa în această toamnă.  
 
De asemenea, cadouri cu materiale necesare începerii unui nou an de formare educaţională au fost 
dăruite copiilor din grădiniţele şi grupele pregătitoare din comunităţile Smithfield din judeţele Timiş şi 
Arad, dar şi celor 250 de elevi, copii ai angajaţilor Smitfield Ferme, Smithfield Prod şi Agroalim 
Distribution.  
 
Programul „Din nou la şcoală” a avut în vedere şi spaţiile în care elevii urmează să îşi desfăşoare 
activitatea, astfel încât compania a asigurat şi mobilierul şcolar pentru amenajarea unei săli de clasă din 
localitatea Utvin, comuna Sânmihaiu Român şi tabla de scris pentru o sală de clasă din localitatea 
Niţchidorf.  
 
“Rămânem, ca în fiecare an, alături de reprezentanţii viitoarelor generaţii, în care ne punem toate 
speranţele şi pe care încercăm să îi sprijinim, astfel încât să poată beneficia de condiţiile necesare pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi dezvoltare”, a declarat Bogdan Mihail, Preşedinte Smithfield 
România.  
 
“Educarea tinerelor generaţii este cea mai solidă investiţie în viitorul comunităţilor noastre, ceea ce ne 
face să apreciem acţiunile voluntarilor Smithfield ca fiind adevărate pietre de temelie la construirea unui 
„mâine” de care să fim cu toţii mândri şi mulţumiţi”, a declarat domnul Constantin Cristian Stoi, Primarul 
localităţii Boldur, judetul Timiş, una dintre localităţile beneficiare ale programului “Din nou la şcoală”. 
Proiectul educaţional “Din nou la şcoală” a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. Începând 
cu anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod, iar din anul 2011 implementarea 
programului a devenit naţională, prin includerea localităţilor unde Agroalim Distribution desfăşoară 
activităţi. În total, în cadrul celor 6 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 13.600 de elevi 
din localităţile din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009, 40 în 2010, 65 în 2011 şi 61 
în 2012).  
 
Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate socială, fiind, printre 
altele: sponsor şi partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de copaci", prima mişcare 
naţională de plantare de copaci din România, iniţiator al proiectului “Hrană pentru suflete” de sprijinire a 
familiilor cu nevoi sociale, sponsor al iniţiativei naţionale de educaţie ecologică “Lumea ta? Curată!”, 
sponsor al proiectului "Ziua Mondială a Monitorizării Calităţii Apei", un program de analiză şi monitorizare 
a calităţii apelor implicând elevii şi studenţii, iniţiator al programul de sprijinire a tradiţiilor şi culturii locale 
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“Fii unul dintre noi!”.  
 
Deespre Smithfield România 
Smithfield Ferme  
Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din România 
peste 500 milioane USD. Astăzi, compania operează 46 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad, 
construite în mare parte în regim green-field, la care se adauga patru unitati de crestere suine, construite 
in parteneriat cu fermierii locali, prin programul Contract Grower, (în total producând aproximativ 850.000 
porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Fermele de creştere şi 
fabricile de producţie nutreţuri combinate sunt unităţi certificate prin Sistemul de managenent integrat 
(obţinând certificările pentru calitate ISO 9001:2008, mediu ISO 14001:2004 şi sănătate şi securitate 
ocupaţională OHSAS 18001:2007 şi ISO 22000 pentru siguranţa alimentului). Activând pe raza a peste 
30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate socială a Smithfield 
Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la dezvoltarea economică a 
zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5 milioane RON anual. 
Smithfield Prod 
 
Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră, fiind 
situat pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş. Valorile Smithfield Prod sunt siguranţa alimentară, 
responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, înţelegerea specificului local şi sprijinul comunităţii locale în 
care îşi desfăşoară activitatea, dezvoltarea continuă a tehnologiilor folosite şi crearea unui mediu de lucru 
plăcut angajaţilor. Smithfield Prod este o companie certificată ISO 14001:2004 Sistemul de Management 
al Mediului şi ISO 22000: 2005 Sistemul de Management al Siguranţei Alimentare.  
Agroalim Distribution 
Agroalim Distribution este o companie româneasca, furnizor confirmat şi lider naţional în distribuţia de 
servicii complete pentru o gamă întreagă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. Agroalim 
dispune de o reţea de distribuţie naţională, prin cele 10 filialele ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, 
Braşov, Brăila, Constanţa, Cluj, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Tulcea şi reţeaua de 9 depozite proprii.  
Agroalim oferă clienţilor săi o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale: carne de 
porc, carne de pui şi curcan, carne de vită, oaie şi miel, peşte şi fructe de mare; specialităţi din carne de 
pasăre, peşte şi fructe de mare; mezeluri; legume, fructe şi cartofi congelaţi; pizza congelată; patiserie şi 
cofetărie; lactate şi produse de băcănie precum şi produse dedicate Food Service. 
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Voluntarii Smithfield România au 
pregătit peste 3.600 de şcolari şi 
preşcolari pentru noul an şcolar 
BY ROXANA J I LAVEANU  ON 25/09/2012  ·  LEAVE A  COMMENT  ·  IN EVEN IMENTE  

 
 

Continuând tradiţia pentru cel de-al şaselea an consecutiv, programul Smithfield România 
„Din nou la şcoală” a debutat pe 17 septembrie. Timp de cinci zile, voluntarii Smithfield 
România au împărţit cadouri de început de an şcolar pentru mai mult de 3.600 de şcolari şi 
preşcolari din 61 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad. 

În cele cinci zile, cei 36 de voluntari Smithfield au parcurs mai bine de 2100km, oferind 
copiilor deja tradiţionalele ghiozdane, rechizite şi orare şcolare (cu mesaje pentru 

http://comunicate.urbankid.ro/author/roxana
http://comunicate.urbankid.ro/evenimente/voluntarii-smithfield-romania-au-pregatit-peste-3-600-scolari-prescolari-noul-an-scolar-2342#comments
http://comunicate.urbankid.ro/category/evenimente
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economisirea resurselor naturale). Pe lângă acestea, de această dată, micii sportivi din 
comunităţile Smithfield au avut parte de încă o surpriză plăcută, când au primit din partea 
companiei echipamente adecvate, care să îi ajute să nu rateze niciuna dintre activităţile 
sportive la care vor participa în această toamnă. 

De asemenea, cadouri cu materiale necesare începerii unui nou an de formare educaţională 
au fost dăruite copiilor din grădiniţele şi grupele pregătitoare din comunităţile Smithfield 
din judeţele Timiş şi Arad, dar şi celor 250 de elevi, copii ai angajaţilor Smitfield Ferme, 
Smithfield Prod şi Agroalim Distribution. 

Programul „Din nou la şcoală” a avut în vedere şi spaţiile în care elevii urmează să îşi 
desfăşoare activitatea, astfel încât compania a asigurat şi mobilierul şcolar pentru 
amenajarea unei săli de clasă din localitatea Utvin, comuna Sânmihaiu Român şi tabla de 
scris pentru o sală de clasă din localitatea Niţchidorf. 

“Rămânem, ca în fiecare an, alături de reprezentanţii viitoarelor generaţii, în care ne punem 
toate speranţele şi pe care încercăm să îi sprijinim, astfel încât să poată beneficia de 
condiţiile necesare pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi dezvoltare”, a declarat 
Bogdan Mihail, Preşedinte Smithfield România. 

“Educarea tinerelor generaţii este cea mai solidă investiţie în viitorul comunităţilor noastre, 
ceea ce ne face să apreciem acţiunile voluntarilor Smithfield ca fiind adevărate pietre de 
temelie la construirea unui „mâine” de care să fim cu toţii mândri şi mulţumiţi”, a declarat 
domnul Constantin Cristian Stoi, Primarul localităţii Boldur, judetul Timiş, una dintre 
localităţile beneficiare ale programului “Din nou la şcoală”. 

Proiectul educaţional “Din nou la şcoală” a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield 
Ferme. Începând cu anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod, 
iar din anul 2011 implementarea programului a devenit naţională, prin includerea 
localităţilor unde Agroalim Distribution desfăşoară activităţi. În total, în cadrul celor 6 ediţii 
ale programului au fost deja incluşi aproximativ 13.600 de elevi din localităţile din judeţele 
Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009, 40 în 2010, 65 în 2011 şi 61 în 2012). 

Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate 
socială, fiind, printre altele: sponsor şi partener oficial al programului “Milioane de oameni, 
milioane de copaci”, prima mişcare naţională de plantare de copaci din România, iniţiator al 
proiectului “Hrană pentru suflete” de sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, sponsor al 
iniţiativei naţionale de educaţie ecologică “Lumea ta? Curată!”, sponsor al proiectului “Ziua 
Mondială a Monitorizării Calităţii Apei”, un program de analiză şi monitorizare a calităţii 
apelor implicând elevii şi studenţii, iniţiator al programul de sprijinire a tradiţiilor şi culturii 
locale “Fii unul dintre noi!”. 
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