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Începând de luni, 29 martie, compania timişoreană
Smithfield Prod a demarat programul „Săptămâna Verde”:
timp de 7 zile, angajaţii vor participa în mod voluntar la o
serie de activităţi de informare şi protecţie a mediului
constând în lucrări de curăţenie şi plantări de copaci, care
se vor desfăşura atât în cadrul companiei cât şi la Şcoala
Generală din localitatea Utvin, unde voluntarii Smithfield
Prod vor fi ajutaţi şi de elevi.
În avanpremiera „Săptămânii Verzi”, Smithfield Prod a
participat, vineri, la acţiunile „Ora Pământului”, angajaţii
fiind informaţi despre program şi invitaţi să repete gestul de a închide luminile pentru câteva
minute şi în locuinţele lor.
„Săptămâna Verde” a debutat luni cu un program de curăţenie de primăvară care a avut loc la
sediul abatorului Smithfield Prod din Timişoara şi la Şcoala Generală din Utvin. Acţiunile
continuă, marţi şi miercuri, când 200 de copaci vor fi plantaţi de voluntarii Smithfield în curtea
abatorului, pentru a crea o perdea verde în jurul companiei.
În cursul zilei de joi, angajaţii Smithfield Prod vor fi informaţi despre programele de CSR ale
companiei în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. „Săptămâna Verde” a
Smithfield Prod se va încheia cu o campanie de informare pentru toţi angajaţii despre impactul
fiecăruia asupra mediului, atât la birou cât şi acasă, cât şi despre modalităţi de reducere a
amprentei de carbon.
“Pentru noi, mediul înconjurător şi impactul pe care activităţile noastre îl pot avea asupra
acestuia sunt priorităţi majore. Smithfield Prod nu este doar o companie responsabilă din
punct de vedere ecologic, ci şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în
acţiuni de protejare a mediului”, a declarat Morten Jensen, Director General 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.
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Smithfield Prod lansează „Săptămâna Verde”
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RECOLTA.EU
30.03.2010
Angajatii Smithfield participa la “Saptamana Verde”
Începând de ieri compania timişoreană Smithfield Prod a demarat programul „Săptămâna
Verde”: timp de 7 zile, angajaţii vor participa în mod voluntar la o serie de activităţi de
informare şi protecţie a mediului constând în lucrări
de curăţenie şi plantări de copaci, care se vor
desfăşura atât în cadrul companiei cât şi la Şcoala
Generală din localitatea Utvin, unde voluntarii
Smithfield Prod vor fi ajutaţi şi de elevi.
În avanpremiera „Săptămânii Verzi”, Smithfield Prod a
participat, vineri, la acţiunile „Ora Pământului”,
angajaţii fiind informaţi despre program şi invitaţi să
repete gestul de a închide luminile pentru câteva
minute şi în locuinţele lor.
„Săptămâna Verde” a debutat luni cu un program de
curăţenie de primăvară care a avut loc la sediul abatorului Smithfield Prod din Timişoara şi la
Şcoala Generală din Utvin. Acţiunile vor continua, marţi şi miercuri, când 200 de copaci vor fi
plantaţi de voluntarii Smithfield în curtea abatorului, pentru a crea o perdea verde în jurul
companiei.
În cursul zilei de joi, angajaţii Smithfield Prod vor fi informaţi despre programele de CSR ale
companiei în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. „Săptămâna Verde” a Smithfield
Prod se va încheia cu o campanie de informare pentru toţi angajaţii despre impactul fiecăruia
asupra mediului, atât la birou cât şi acasă, cât şi despre modalităţi de reducere a amprentei de
carbon.
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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.
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“Pentru noi, mediul înconjurător şi impactul pe care activităţile noastre îl pot avea asupra
acestuia sunt priorităţi majore. Smithfield Prod nu este doar o companie responsabilă din punct
de vedere ecologic, ci şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în acţiuni de
protejare a mediului”, a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
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STIRIONG.RO
31.03.2010
La Timisoara incepe Saptamana Verde

Angajatii companiei Smithfield din Timisoara vor participa, timp de o saptamana, la plantari de
copaci si lucrari de curatenie atat in cadrul companiei, cat si la Scoala Generala din localitatea
Utvin.
Pe durata acestei saptamani se vor planta in total 200 de copaci in curtea abatorului. La finele
saptamanii, angajatii vor afla mai multe despre proiectele CSR ale companiei. Saptamana Verde
se va incheia cu o campanie de informare in randul angajatilor despre impactul fiecaruia asupra
mediului, atat la birou, cat si acasa si despre modul in care acesta poate fi redus.
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“Pentru noi, mediul inconjurator si impactul pe care activitatile noastre il pot avea asupra
acestuia sunt prioritati majore”, a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod
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30.03.2010
Angajatii Smithfield participa la “Saptamana Verde”
Începând de ieri compania timişoreană Smithfield Prod
a demarat programul „Săptămâna Verde”: timp de 7
zile, angajaţii vor participa în mod voluntar la o serie de
activităţi de informare şi protecţie a mediului constând
în lucrări de curăţenie şi plantări de copaci, care se vor
desfăşura atât în cadrul companiei cât şi la Şcoala
Generală din localitatea Utvin, unde voluntarii
Smithfield Prod vor fi ajutaţi şi de elevi.
În avanpremiera „Săptămânii Verzi”, Smithfield Prod a
participat, vineri, la acţiunile „Ora Pământului”,
angajaţii fiind informaţi despre program şi invitaţi să
repete gestul de a închide luminile pentru câteva minute şi în locuinţele lor.
„Săptămâna Verde” a debutat luni cu un program de curăţenie de primăvară care a avut loc la
sediul abatorului Smithfield Prod din Timişoara şi la Şcoala Generală din Utvin. Acţiunile vor
continua, marţi şi miercuri, când 200 de copaci vor fi plantaţi de voluntarii Smithfield în curtea
abatorului, pentru a crea o perdea verde în jurul companiei.
În cursul zilei de joi, angajaţii Smithfield Prod vor fi informaţi despre programele de CSR ale
companiei în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. „Săptămâna Verde” a Smithfield
Prod se va încheia cu o campanie de informare pentru toţi angajaţii despre impactul fiecăruia
asupra mediului, atât la birou cât şi acasă, cât şi despre modalităţi de reducere a amprentei de
carbon.
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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.
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“Pentru noi, mediul înconjurător şi impactul pe care activităţile noastre îl pot avea asupra
acestuia sunt priorităţi majore. Smithfield Prod nu este doar o companie responsabilă din punct
de vedere ecologic, ci şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în acţiuni de
protejare a mediului”, a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
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30.03.2010

Saptamana Verde la Timisoara
Timp de o saptamana, angajatii Smithfield din Timisoara vor
participa la plantari de copaci si lucrari de curatenie atat in
cadrul companiei, cat si la Scoala Generala din localitatea
Utvin.
In total, angajatii companiei vor planta 200 de copaci in curtea
abatorului. La finele saptamanii, ei vor afla mai multe despre
proiectele CSR ale companiei. Saptamana Verde se va incheia
cu o campanie de informare a angajatilor despre impactul
fiecaruia asupra mediului, atat la birou, cat si acasa si despre
modul in care acesta poate fi redus.
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“Pentru noi, mediul inconjurator si impactul pe care activitatile
noastre il pot avea asupra acestuia sunt prioritati majore”, a
declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
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FEMINIS.RO
31.03.2010
Romania se lauda cu flori si initiative 'verzi' cu iz de primavara
Revolutia Verde prinde
radacini din ce in ce mai
puternice
si
se
completeaza perfect cu
sezonul de primavara in
care florile domina vazul
toate
simturile.
Prin
Romania, orasele se lauda
cu realizarile lor in
concordanta cu idealul de
a avea o natura vesnic
verde si infloritoare.
In Duminica Floriilor
florile au prins radacini!
Campania lansata de
Complexul
Comercial
„Nada Florilor”, care si-a propus sa contribuie la infrumusetarea orasului Falticeni prin
implicarea intregii comunitati, s-a incheiat duminica. Ghivecele de flori, returnate de clientii
Nada Florilor, au fost plantate cu ajutorul reprezentantilor Primariei Falticeni si ai Scolii nr. 3
“Mihail Sadoveanu”. Printre cei care au plantat flori in Piata “Nada Florilor” s-a aflat si domnul
primar Vasile Tofan, ce a sprijinit entuziast campania “O floare de la Nada Florilor cresti, un cos
de Paste primesti!” pe toata durata ei. Ploaia nu a reusit sa-i opreasca, astfel ca florile
falticenenilor generosi au prins radacini in Duminica Floriilor. Iar pentru ca ploaia inseamna
trainicie, belsug si durabilitate, aceasta a pecetluit duminica, 28 martie parteneriatul dintre
Nada Florilor si comunitatea orasului Falticeni.
Pentru ca s-au implicat in campania de la “Nada Florilor”, aducand astfel primavara in orasul
Falticeni, 100 de falticeneni desemnati prin tragerea la sorti din data de 31 martie vor primi
cate un cos cu produsele traditionale pentru masa de Paste. Asadar, tineti-va telefonul deschis
– poate veti fi chiar dumneavoastra cel sunat!
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Incepand de ieri, 30 martie, compania timisoreana Smithfield Prod a demarat programul
„Saptamana Verde”: timp de 7 zile, angajatii vor participa in mod voluntar la o serie de activitati
de informare si protectie a mediului constand in lucrari de curatenie si plantari de copaci, care
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A inceput Sapatamana Verde la Timisoara!

Press review
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se vor desfasura atat in cadrul companiei cat si la Scoala Generala din localitatea Utvin, unde
voluntarii Smithfield Prod vor fi ajutati si de elevi.

Press review

In avanpremiera „Saptamanii Verzi”, Smithfield Prod a participat, vineri, la actiunile „Ora
Pamantului”, angajatii fiind informati despre program si invitati sa repete gestul de a inchide
luminile pentru cateva minute si in locuintele lor.
„Saptamana Verde” a debutat luni cu un program de curatenie de primavara care a avut loc la
sediul abatorului Smithfield Prod din Timisoara si la Scoala Generala din Utvin. Actiunile vor
continua, marti si miercuri, cand 200 de copaci vor fi plantati de voluntarii Smithfield in curtea
abatorului, pentru a crea o perdea verde in jurul companiei.
In cursul zilei de joi, angajatii Smithfield Prod vor fi informati despre programele de CSR ale
companiei in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator. „Saptamana Verde” a Smithfield
Prod se va incheia cu o campanie de informare pentru toti angajatii despre impactul fiecaruia
asupra mediului, atat la birou cat si acasa, cat si despre modalitati de reducere a amprentei de
carbon.
“Pentru noi, mediul inconjurator si impactul pe care activitatile noastre il pot avea asupra
acestuia sunt prioritati majore. Smithfield Prod nu este doar o companie responsabila din punct
de vedere ecologic, ci si o colectivitate de oameni foarte dedicati si implicati activ in actiuni de
protejare a mediului”, a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
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Smithfield Prod este cel mai mare abator din Romania cu o capacitate de 600 de capete pe ora,
fiind situat pe locatia fostului COMTIM, in judetul Timis. Valorile Smithfield Prod sunt siguranta
alimentara, responsabilitatea fata de mediul inconjurator, intelegerea specificului local si
sprijinul comunitatii locale in care isi desfasoara activitatea, dezvoltarea continua a
tehnologiilor folosite si crearea unui mediu de lucru placut angajatilor. Smithfield Prod este o
companie certificata ISO 14001:2004 Sistemul de Management al Mediului si ISO 22000: 2005
Sistemul de Management al Sigurantei Alimentare.
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BURSA.RO
30.03.2010
Smithfield Prod lansează "Săptămâna Verde"
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Angajaţilor companiei timişorene "Smithfield Prod" li s-au alăturat elevii Şcolii Generale din
localitatea Utvin pentru a participa în mod voluntar la o serie de activităţi de informare şi
protecţie a mediului în cadrul programului "Săptămâna Verde". 200 de copaci vor fi plantaţi
,săptâmâna aceasta, în curtea abatorului, de către voluntari care vor afla totodată informaţii
despre impactul fiecăruia asupra mediului, cât şi despre modalităţi de reducere a amprentei de
carbon.
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. (M.M.)

Press review

121.RO
31.03.2010
Smithfield Prod lanseaza 'Saptamana Verde' \\

incepand de ieri compania timisoreana Smithfield Prod a demarat
programul "Saptamana Verde": timp de 7 zile, angajatii vor participa
in mod voluntar la o serie de activitati de informare si protectie a
mediului constand in lucrari de curatenie si plantari de copaci, care se
vor desfasura atat in cadrul companiei cat si la Scoala Generala din
localitatea Utvin, unde voluntarii Smithfield Prod vor fi ajutati si de
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elevi.
In avanpremiera "Saptamanii Verzi", Smithfield Prod a participat, vineri, la actiunile "Ora
Pamantului", angajatii fiind informati despre program si invitati sa repete gestul de a inchide
luminile pentru cateva minute si in locuintele lor.
"Saptamana Verde" a debutat luni cu un program de curatenie de primavara care a avut loc la
sediul abatorului Smithfield Prod din Timisoara si la Scoala Generala din Utvin. Actiunile vor
continua, marti si miercuri, cand 200 de copaci vor fi plantati de voluntarii Smithfield in curtea
abatorului, pentru a crea o perdea verde in jurul companiei.
In cursul zilei de joi, angajatii Smithfield Prod vor fi informati despre programele de CSR ale
companiei in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator. "Saptamana Verde" a Smithfield
Prod se va incheia cu o campanie de informare pentru toti angajatii despre impactul fiecaruia
asupra mediului, atat la birou cat si acasa, cat si despre modalitati de reducere a amprentei de
carbon.
"Pentru noi, mediul inconjurator si impactul pe care activitatile noastre il pot avea asupra
acestuia sunt prioritati majore. Smithfield Prod nu este doar o companie responsabila din punct
de vedere ecologic, ci si o colectivitate de oameni foarte dedicati si implicati activ in actiuni de
protejare a mediului", a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
Smithfield Prod este cel mai mare abator din Romania cu o capacitate de 600 de capete pe ora,
fiind situat pe locatia fostului COMTIM, in judetul Timis. Valorile Smithfield Prod sunt siguranta
alimentara, responsabilitatea fata de mediul inconjurator, intelegerea specificului local si
sprijinul comunitatii locale in care isi desfasoara activitatea, dezvoltarea continua a
tehnologiilor folosite si crearea unui mediu de lucru placut angajatilor. Smithfield Prod este o
companie certificata ISO 14001:2004 Sistemul de Management al Mediului si ISO 22000: 2005
Sistemul de Management al Sigurantei Alimentare.
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BONCAFE.RO
30.03.2010
Smithfield Prod lansează „Săptămâna Verde”
Compania timişoreană Smithfield Prod a demarat programul
„Săptămâna Verde”: timp de 7 zile, angajaţii vor participa în mod
voluntar la o serie de activităţi de informare şi protecţie a
mediului constând în lucrări de curăţenie şi plantări de copaci,
care se vor desfăşura atât în cadrul companiei cât şi la Şcoala
Generală din localitatea Utvin, unde voluntarii Smithfield Prod
vor fi ajutaţi şi de elevi.
În avanpremiera „Săptămânii Verzi”, Smithfield Prod a participat, vineri, la acţiunile „Ora
Pământului”, angajaţii fiind informaţi despre program şi invitaţi să repete gestul de a închide
luminile pentru câteva minute şi în locuinţele lor.
„Săptămâna Verde” a debutat luni cu un program de curăţenie de primăvară care a avut loc la
sediul abatorului Smithfield Prod din Timişoara şi la Şcoala Generală din Utvin. Acţiunile vor
continua, marţi şi miercuri, când 200 de copaci vor fi plantaţi de voluntarii Smithfield în curtea
abatorului, pentru a crea o perdea verde în jurul companiei.
În cursul zilei de joi, angajaţii Smithfield Prod vor fi informaţi despre programele de CSR ale
companiei în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. „Săptămâna Verde” a Smithfield
Prod se va încheia cu o campanie de informare pentru toţi angajaţii despre impactul fiecăruia
asupra mediului, atât la birou cât şi acasă, cât şi despre modalităţi de reducere a amprentei de
carbon.

Autor: L. I.
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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.

14

"Pentru noi, mediul înconjurător şi impactul pe care activităţile noastre îl pot avea asupra
acestuia sunt priorităţi majore. Smithfield Prod nu este doar o companie responsabilă din punct
de vedere ecologic, ci şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în acţiuni de
protejare a mediului", a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
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ZIUADEVEST.RO
06.04.2010
Săptămâna Verde” Smithfield Prod
Lucian Paulescu
200 de copaci plantaţi, 112 saci de deşeuri strânse,
400 ore de voluntariat şi de activităţi de informare
şi protecţie a mediului
Desfăşurat în perioada 26 martie – 2 aprilie,
programul „Săptămâna Verde” Smithfield Prod s-a
încheiat cu un bilanţ deosebit: 200 de copaci
plantaţi, peste 112 saci de deşeuri strânse şi peste
400 ore de voluntariat şi de activităţi de informare şi
protecţie a mediului, desfăşurate atât la sediul
companiei cât şi pe calea de acces din Timişoara la
Utvin. În cadrul „Săptămânii Verzi,” voluntarilor
Smithfield Prod li s-au alăturat elevii de la Şcoala Generală din localitatea Utvin şi voluntarii
Primăriei Sânmihaiu Român.
„Săptămâna Verde” a debutat cu programul de curăţenie de primăvară prin ecologizarea căii de
acces din localitatea Utvin spre Timişoara şi în împrejurimile Smithfield Prod. Punctul de
întâlnire al voluntarilor a fost Şcoala Generală din Utvin, care au pornit mai apoi înspre
Smithfield Prod. În prima zi, cei 41 de voluntari au colectat în 5 ore de voluntariat 112 saci
menajeri de 140 l cu PET-uri, hârtii, diverse deşeuri aflate pe spaţiu public.
Acţiunile din campania „Săptămâna Verde” au continuat marţi şi miercuri, când voluntarii
Smithfield Prod au plantat 200 de copaci în împrejurimile companiei.
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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
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În cadrul programului, angajaţii Smithfield Prod au mai fost informaţi despre proiectele anuale
ale companiei în ceea ce priveşte protecţia mediului, despre impactul fiecăruia asupra mediului
înconjurător şi modalităţile de reducere a amprentei de carbon. ”Pentru noi, proiectele de
mediu sunt parte importantă a strategiei de responsabilitate socială, reprezentând o prioritate
majoră. Smithfield Prod doreşte să fie atât o companie responsabilă din punct de vedere
ecologic, cât şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în acţiuni de protejare
a mediului”, a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.

Press review

Page

16

companie certificată ISO 14001:2004 Sistemul de Management al Mediului şi ISO 22000: 2005
Sistemul de Management al Siguranţei Alimentare.
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GREEN-REPORT.RO
06.04.2010
200 de copaci plantati, bilantul "Saptamanii Verzi"
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200 de copaci plantati, peste 112
saci de deseuri stranse si peste
400 ore de voluntariat si de
activitati de protectie a mediului –
acesta este bilantul angajatilor
Smithfield Prod, care au participat
in perioada 26 martie – 2 aprilie la
campania "Saptamana Verde".
Voluntarilor Smithfield Prod li sau alaturat elevii de la Scoala
Generala din localitatea Utvin si
voluntarii Primariei Sanmihaiu
Roman.
"Saptamana Verde" a debutat
prin ecologizarea caii de acces din
localitatea Utvin spre Timisoara si
in imprejurimile Smithfield Prod. In prima zi, cei 41 de voluntari au colectat in cinci ore 112 saci
menajeri de 140 de litri de deseuri. Actiunile au continuat marti si miercuri, cand voluntarii au
plantat 200 de copaci in imprejurimile companiei.
Smithfield Prod este cel mai mare abator din Romania, fiind situat pe locatia fostului COMTIM,
in judetul Timis.

Press review

121.RO
06.04.2010
'Saptamana Verde' Smithfield Prod la final
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Desfasurat in perioada 26 martie - 2 aprilie, programul "Saptamana Verde" Smithfield Prod se
incheie cu un bilant deosebit: 200 de copaci plantati, peste 112 saci de
deseuri stranse si peste 400 ore de voluntariat si de activitati de
informare si protectie a mediului, desfasurate atat la sediul companiei
cat si pe calea de acces din Timisoara la Utvin. In cadrul "Saptamanii
Verzi", voluntarilor Smithfield Prod li s-au alaturat elevii de la Scoala
Generala din localitatea Utvin si voluntarii Primariei Sanmihaiu Roman.
"Saptamana Verde" a debutat cu programul de curatenie de primavara prin ecologizarea caii de
acces din localitatea Utvin spre Timisoara si in imprejurimile Smithfield Prod. Punctul de
intalnire al voluntarilor a fost Scoala Generala din Utvin, care au pornit mai apoi inspre
Smithfield Prod. In prima zi, cei 41 de voluntari au colectat in 5 ore de voluntariat 112 saci
menajeri de 140 l cu PET-uri, hartii, diverse deseuri aflate pe spatiu public.
Actiunile din campania "Saptamana Verde" au continuat marti si miercuri, cand voluntarii
Smithfield Prod au plantat 200 de copaci in imprejurimile companiei.
In cadrul programului, angajatii Smithfield Prod au mai fost informati despre proiectele anuale
ale companiei in ceea ce priveste protectia mediului, despre impactul fiecaruia asupra mediului
inconjurator si modalitatile de reducere a amprentei de carbon.
"Pentru noi, proiectele de mediu sunt parte importanta a strategiei de responsabilitate sociala,
reprezentand o prioritate majora. Smithfield Prod doreste sa fie atat o companie responsabila
din punct de vedere ecologic, cat si o colectivitate de oameni foarte dedicati si implicati activ in
actiuni de protejare a mediului", a declarat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.
Smithfield Prod este cel mai mare abator din Romania cu o capacitate de 600 de capete pe ora,
fiind situat pe locatia fostului COMTIM, in judetul Timis. Valorile Smithfield Prod sunt siguranta
alimentara, responsabilitatea fata de mediul inconjurator, intelegerea specificului local si
sprijinul comunitatii locale in care isi desfasoara activitatea, dezvoltarea continua a
tehnologiilor folosite si crearea unui mediu de lucru placut angajatilor. Smithfield Prod este o
companie certificata ISO 14001:2004 Sistemul de Management al Mediului si ISO 22000: 2005
Sistemul de Management al Sigurantei Alimentare.
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TION.RO
06.04.2010
Acţiune de curăţenie şi ecologizare în Timis

Proiect în sprijinul comunităţii locale. Voluntarii din cadrul companiei timişorene Smithfield
Prod, împreună elevii de la Şcoala Generală din localitatea Utvin şi voluntarii Primăriei
Sânmihaiu Român, au desfăşurat în perioada 26 martie – 2 aprilie programul „Săptămâna
Verde”.
Cu această ocazie au fost plantaţi 200 de copaci şi au fost strânşi 112 saci de deşeuri strânse. În
acest scop, voluntarii au prestat peste 400 ore de voluntariat şi de activităţi de informare şi
protecţie a mediului, desfăşurate atât la sediul companiei cât şi pe calea de acces din Timişoara
la Utvin.
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„Pentru noi, proiectele de mediu sunt parte importantă a strategiei de responsabilitate socială,
reprezentând o prioritate majoră. Smithfield Prod doreşte să fie atât o companie responsabilă
din punct de vedere ecologic, cât şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în
acţiuni de protejare a mediului”, a declarat Morten Jensen, director general Smithfield Prod.
Compania deţine cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră,
fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş.
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„Săptămâna Verde” a debutat cu programul de curăţenie de primăvară prin ecologizarea căii de
acces din localitatea Utvin spre Timişoara şi în împrejurimile Smithfield Prod. În prima zi, cei 41
de voluntari au colectat în cinci ore 112 saci menajeri plini cu PET-uri, hârtii, diverse deşeuri
aflate pe spaţiu public. Acţiunile din campania „Săptămâna Verde” au continuat marţi şi
miercuri, când voluntarii au plantat 200 de copaci în împrejurimile companiei.
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07.04.2010

Press review

ARADON.RO
06.04.2010
Acţiune de curăţenie şi ecologizare în Timis

Proiect în sprijinul comunităţii locale. Voluntarii din cadrul companiei timişorene Smithfield
Prod, împreună elevii de la Şcoala Generală din localitatea Utvin şi voluntarii Primăriei
Sânmihaiu Român, au desfăşurat în perioada 26 martie – 2 aprilie programul „Săptămâna
Verde”.
Cu această ocazie au fost plantaţi 200 de copaci şi au fost strânşi 112 saci de deşeuri strânse. În
acest scop, voluntarii au prestat peste 400 ore de voluntariat şi de activităţi de informare şi
protecţie a mediului, desfăşurate atât la sediul companiei cât şi pe calea de acces din Timişoara
la Utvin.
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„Pentru noi, proiectele de mediu sunt parte importantă a strategiei de responsabilitate socială,
reprezentând o prioritate majoră. Smithfield Prod doreşte să fie atât o companie responsabilă
din punct de vedere ecologic, cât şi o colectivitate de oameni foarte dedicaţi şi implicaţi activ în
acţiuni de protejare a mediului”, a declarat Morten Jensen, director general Smithfield Prod.
Compania deţine cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră,
fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş.
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„Săptămâna Verde” a debutat cu programul de curăţenie de primăvară prin ecologizarea căii de
acces din localitatea Utvin spre Timişoara şi în împrejurimile Smithfield Prod. În prima zi, cei 41
de voluntari au colectat în cinci ore 112 saci menajeri plini cu PET-uri, hârtii, diverse deşeuri
aflate pe spaţiu public. Acţiunile din campania „Săptămâna Verde” au continuat marţi şi
miercuri, când voluntarii au plantat 200 de copaci în împrejurimile companiei.
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BONCAFE.RO
09.04.2010
„Săptămâna Verde” Smithfield Prod la final
Desfăşurat în perioada 26 martie – 2 aprilie, programul
„Săptămâna Verde” Smithfield Prod se încheie cu un bilanţ
deosebit: 200 de copaci plantaţi, peste 112 saci de deşeuri
strânse şi peste 400 ore de voluntariat şi de activităţi de
informare şi protecţie a mediului, desfăşurate atât la sediul
companiei cât şi pe calea de acces din Timişoara la Utvin.
În cadrul „Săptămânii Verzi”, voluntarilor Smithfield Prod li sau alăturat elevii de la Şcoala Generală din localitatea Utvin şi voluntarii Primăriei Sânmihaiu
Român.
„Săptămâna Verde” a debutat cu programul de curăţenie de primăvară prin ecologizarea căii
de acces din localitatea Utvin spre Timişoara şi în împrejurimile Smithfield Prod. Punctul de
întâlnire al voluntarilor a fost Şcoala Generală din Utvin, care au pornit mai apoi înspre
Smithfield Prod. În prima zi, cei 41 de voluntari au colectat în 5 ore de voluntariat 112 saci
menajeri de 140 l cu PET-uri, hârtii, diverse deşeuri aflate pe spaţiu public.
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În cadrul programului, angajaţii Smithfield Prod au mai fost informaţi despre proiectele anuale
ale companiei în ceea ce priveşte protecţia mediului, despre impactul fiecăruia asupra mediului
înconjurător şi modalităţile de
reducere a amprentei de
carbon.
"Pentru noi, proiectele de
mediu sunt parte importantă a
strategiei de responsabilitate
socială,
reprezentând
o
prioritate majoră. Smithfield
Prod doreşte să fie atât o
companie responsabilă din
punct de vedere ecologic, cât şi
o colectivitate de oameni foarte
dedicaţi şi implicaţi activ în
acţiuni
de
protejare
a
mediului”, a declarat Morten
Jensen,
Director
General
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Acţiunile din campania „Săptămâna Verde” au continuat marţi şi miercuri, când voluntarii
Smithfield Prod au plantat 200 de copaci în împrejurimile companiei.
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Smithfield Prod.

responsabilitatesociala.ro
09.04.2010
Smithfield Prod a organizat o "Saptamana Verde" pentru angajatii sai
Bilant: 200 de copaci plantati, 112 saci de deseuri, 400 de ore de voluntariat si
activitati de informare despre protectia mediului.
In perioada 26 martie - 2 aprilie, Smithfield Prod a organziat pentru angajatii sai
un program denumit generic ”Saptamana Verde”. In cadrul lui, angajatii companiei au
participat voluntar la actiuni de informare despre protectia mediului, la lucrari de curatenie si la
plantari de copaci.
Smithfield Prod a inceput seria actiunilor vineri, 26 martie, prin participarea la evenimentul
intenational ”Ora Pamantului”. Compania si-a informat angajatii despre program si i-a invitat sa
repete gestul de a stinge lumina timp de o ora si in locuintele lor.
Saptamana Verde a luat startul luni, cu o "curatenie de primavara". In echipa de voluntari, pe
langa angajatii Smithfield au fost invitati si copiii din satul vecin, Utvin, dar si angajati din
primaria comunei (Sanmihaiu Roman). Impreuna, cei 41 de voluntari au ecologizat zona din
jurul scolii din Utvin si imprejurimile abatorului Smithfield (fostul combinat Comtim Timis). In 5
ore, ei au strans 112 saci cu gunoaie.
Actiunile ”verzi” au continuat marti si miercuri, cand voluntarii au plantat 200 de copaci in
curtea abatorului, copaci care vor forma o perdea verde in jurul companiei.
Joi, angajatii Smithfield au participat la o prezentare despre proiectele anuale de mediu ale
companiei.
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Saptamana Verde s-a incheiat vineri, cu o alta actiune de informare, in care angajatilor li s-a
vorbit despre ce pot face, atat la birou cat si acasa, pentru a-si reduce amprenta de carbon.
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