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NEWSTIMISOARA.RO 
02.06.2010 

 

 

Cu ocazia zilei de 1 iunie, programul„Lumea ta? Curată!” 

Copiii angajaţilor Smithfield Prod şi Agroalim s-au familiarizat cu aspecte legate de 

protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor 

  

Timişoara, 2 iunie: 65 de copii ai angajaţilor Smithfield Prod şi 45 de copii ai angajaţilor 

Agroalim, cu vârste cuprinse între 7 şi 13 ani, au participat recent la o serie de activităţi de 

informare cu privire la protecţia     mediului şi reciclarea deşeurilor, în cadrul programului 

„Lumea ta? Curată!” sprijinit de cele două companii. 

Programul s-a finalizat cu un concurs de compuneri şi obiecte decorative realizate din materiale 

reciclabile. Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi şi premiaţi, în urma jurizării celor 19 lucrări 

înscrise din partea  Smithfield Prod şi a celor 12 lucrări, din partea Agroalim – iar la sediul celor 

doua companii s-au organizat expoziţii cu lucrările copiilor. 

Programul „Lumea ta? Curată!”, implementat la nivel local de companiile Smithfield Prod în 

Timişoara şi de către Agroalim în filialele din Bucureşti/Buftea, Baia Mare, Brăila, Braşov, Cluj 

şi Constanţa urmăreşte să îi familiarizeze pe copii cu aspecte legate de protecţia mediului 

înconjurător şi de reciclarea deşeurilor prin intermediul cărţilor, pliantelor şi afişelor despre 

mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor puse la dispoziţie     de către companiile participante în 

acest program.  

„Responsabilitatea este un lucru care se învaţă. De aceea suntem fericiţi să le putem oferi 

copiilor     angajaţilor noştri la această vârstă şansa de a fi informaţi şi de a avea un 

comportament responsabil faţă de mediul înconjurător”, a declarat Cristina Berneanu, PR 

Manager Smithfield Prod şi Agroalim. 

Programul sprijinit de Smithfield Prod şi Agroalim face parte din iniţiativa naţională „Lumea ta? 

Curată!”    iniţiată de Fundaţia PRAIS, cu sprijinul Ministerului Mediului şi al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, având ca obiectiv dezvoltarea unui comportament civic-

responsabil al tinerei generaţii,     promovând metodologii moderne de învăţare a elevilor.  
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Cu ocazia zilei de 1 iunie, copiii angajaţilor Smithfield Prod şi Agroalim s-au 

familiarizat cu aspecte legate de protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor 
 

65 de copii ai angajaţilor Smithfield Prod şi 45 de copii ai angajaţilor Agroalim, cu vârste 

cuprinse între 7 şi 13 ani, au participat recent la o serie de activităţi de informare cu privire la 

protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor, în cadrul programului „Lumea ta? Curată!” sprijinit de 

cele două companii. Programul s-a finalizat cu un concurs de compuneri şi obiecte decorative 

realizate din materiale reciclabile. Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi şi premiaţi, în urma 

jurizării celor 19 lucrări înscrise din partea Smithfield Prod şi a celor 12 lucrări, din partea 

Agroalim – iar la sediul celor doua companii s-au organizat expoziţii cu lucrările copiilor.  

Programul „Lumea ta? Curată!”, implementat la nivel local de companiile Smithfield Prod în 

Timişoara şi de către Agroalim în filialele din Bucureşti/Buftea, Baia Mare, Brăila, Braşov, Cluj 

şi Constanţa urmăreşte să îi familiarizeze pe copii cu aspecte legate de protecţia mediului 

înconjurător şi de reciclarea deşeurilor prin intermediul cărţilor, pliantelor şi afişelor despre 

mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor puse la dispoziţie de către companiile participante în 

acest program.  

„Responsabilitatea este un lucru care se învaţă. De aceea suntem fericiţi să le putem oferi 

copiilor angajaţilor noştri la această vârstă şansa de a fi informaţi şi de a avea un comportament 

responsabil faţă de mediul înconjurător”, a declarat Cristina Berneanu, PR Manager Smithfield 

Prod şi Agroalim. 

 Programul sprijinit de Smithfield Prod şi Agroalim face parte din iniţiativa naţională „Lumea ta? 

Curată!” iniţiată de Fundaţia PRAIS, cu sprijinul Ministerului Mediului şi al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, având ca obiectiv dezvoltarea unui comportament civic-

responsabil al tinerei generaţii, promovând metodologii moderne de învăţare a elevilor.  

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 oferă o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. 

Agroalim are o reţea de distribuţie cu acoperire optimă pe tot teritoriul României, fiind prezentă 

în principalele oraşe ale ţării prin cele 10 filiale ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov, 

Brăila, Constanţa; Cluj, Iasi; Piteşti; Timişoara, Tulcea. Distribuţia companiei Agroalim este 

susţinută de reţeaua de 9 depozite proprii, incluse într-un proces continuu de modernizare, pentru 

a le menţine la standardul pieţei româneşti şi celui din Uniunea Europeană şi nu în ultimul rând, 

cu reglementările legale în vigoare. 
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Cu ocazia zilei de 1 iunie, copiii angajatilor Smithfield Prod si Agroalim s-au 

familiarizat cu aspecte legate de protectia mediului si reciclarea deseurilor 
 

65 de copii ai angajatilor Smithfield Prod si 45 de copii ai angajatilor Agroalim, cu vârste 

cuprinse între 7 si 13 ani, au participat recent la o serie de activitati de informare cu privire la 

protectia mediului si reciclarea deseurilor, în cadrul programului „Lumea ta? Curata!” sprijinit de 

cele doua companii.  

Programul s-a finalizat cu un concurs de compuneri si obiecte decorative realizate din materiale 

reciclabile. Câstigatorii concursului vor fi desemnati si premiati, în urma jurizarii celor 19 lucrari 

înscrise din partea Smithfield Prod si a celor 12 lucrari, din partea Agroalim – iar la sediul celor 

doua companii s-au organizat expozitii cu lucrarile copiilor. 

Programul „Lumea ta? Curata!”, implementat la nivel local de companiile Smithfield Prod în 

Timisoara si de catre Agroalim în filialele din Bucuresti/Buftea, Baia Mare, Braila, Brasov, Cluj 

si Constanta urmareste sa îi familiarizeze pe copii cu aspecte legate de protectia mediului 

înconjurator si de reciclarea deseurilor prin intermediul cartilor, pliantelor si afiselor despre 

mediu si colectarea selectiva a deseurilor puse la dispozitie de catre companiile participante în 

acest program.  

„ Responsabilitatea este un lucru care se învata. De aceea suntem fericiti sa le putem oferi 

copiilor angajatilor nostri la aceasta vârsta sansa de a fi informati si de a avea un 

comportament responsabil fata de mediul înconjurator” , a declarat Cristina Berneanu, PR 

Manager Smithfield Prod si Agroalim. 

 Programul sprijinit de Smithfield Prod si Agroalim face parte din initiativa nationala „Lumea ta? 

Curata!” initiata de Fundatia PRAIS, cu sprijinul Ministerului Mediului si al Inspectoratului 

Scolar al Municipiului Bucuresti, având ca obiectiv dezvoltarea unui comportament civic-

responsabil al tinerei generatii, promovând metodologii moderne de învatare a elevilor.  

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

fiind situat pe locatia fostului COMTIM, în judetul Timis. Valorile Smithfield Prod sunt 

siguranta alimentara, responsabilitatea fata de mediul înconjurator, întelegerea specificului local 

si sprijinul comunitatii locale în care îsi 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.  

Agroalim Distribution ofera o gama complexa de produse congelate, refrigerate si ambientale. 

Agroalim are o retea de distributie cu acoperire optima pe tot teritoriul României, fiind prezenta 

în principalele orase ale tarii prin cele 10 filiale ale sale: Buftea, Bacau, Baia-Mare, Brasov, 

Braila, Constanta; Cluj, Iasi; Pitesti; Timisoara, Tulcea. Distributia companiei Agroalim este 

sustinuta de reteaua de 9 depozite proprii, incluse într-un proces continuu de modernizare, pentru 

a le mentine la standardul pietei românesti si celui din Uniunea Europeana si nu în ultimul rând, 

cu reglementarile legale în vigoare.  
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Cu ocazia zilei de 1 iunie, copiii angajaţilor Smithfield Prod şi Agroalim s-au 

familiarizat cu aspecte legate de protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor  

SCRIS DE LUCIAN PAULESCU  

65 de copii ai angajaţilor Smithfield Prod şi 45 de copii ai angajaţilor Agroalim, cu vârste 

cuprinse între 7 şi 13 ani, au participat recent la o 

serie de activităţi de informare cu privire la protecţia 

mediului şi reciclarea deşeurilor, în cadrul 

programului „Lumea ta? Curată!” sprijinit de cele 

două companii. Programul s-a finalizat cu un 

concurs de compuneri şi obiecte decorative realizate 

din materiale reciclabile. Câştigătorii concursului 

vor fi desemnaţi şi premiaţi, în urma jurizării celor 

19 lucrări înscrise din partea Smithfield Prod şi a 

celor 12 lucrări, din partea Agroalim – iar la sediul 

celor doua companii s-au organizat expoziţii cu 

lucrările copiilor.  

Programul „Lumea ta? Curată!”, implementat la 

nivel local de companiile Smithfield Prod în 

Timişoara şi de către Agroalim în filialele din 

Bucureşti/Buftea, Baia Mare, Brăila, Braşov, Cluj şi 

Constanţa urmăreşte să îi familiarizeze pe copii cu 

aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi 

de reciclarea deşeurilor prin intermediul cărţilor, 

pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectivă a deşeurilor puse la dispoziţie de către companiile participante în acest program.  

„Responsabilitatea este un lucru care se învaţă. De aceea suntem fericiţi să le putem oferi 

copiilor angajaţilor noştri la această vârstă şansa de a fi informaţi şi de a avea un comportament 

responsabil faţă de mediul înconjurător”, a declarat Cristina Berneanu, PR Manager Smithfield 

Prod şi Agroalim. 

 Programul sprijinit de Smithfield Prod şi Agroalim face parte din iniţiativa naţională „Lumea 

ta? Curată!” iniţiată de Fundaţia PRAIS, cu sprijinul Ministerului Mediului şi al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, având ca obiectiv dezvoltarea unui comportament civic-

responsabil al tinerei generaţii, promovând metodologii moderne de învăţare a elevilor.  

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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http://www.ziuadevest.ro/actualitate/10190-cu-ocazia-zilei-de-1-iunie-copiii-angajailor-smithfield-prod-i-agroalim-s-au-familiarizat-cu-aspecte-legate-de-protecia-mediului-i-reciclarea-deeurilor.html
http://www.ziuadevest.ro/actualitate/10190-cu-ocazia-zilei-de-1-iunie-copiii-angajailor-smithfield-prod-i-agroalim-s-au-familiarizat-cu-aspecte-legate-de-protecia-mediului-i-reciclarea-deeurilor.html
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Agroalim Distribution oferă o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. 

Agroalim are o reţea de distribuţie cu acoperire optimă pe tot teritoriul României, fiind prezentă 

în principalele oraşe ale ţării prin cele 10 filiale ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov, 

Brăila, Constanţa; Cluj, Iasi; Piteşti; Timişoara, Tulcea. Distribuţia companiei Agroalim este 

susţinută de reţeaua de 9 depozite proprii, incluse într-un proces continuu de modernizare, 

pentru a le menţine la standardul pieţei româneşti şi celui din Uniunea Europeană şi nu în 

ultimul rând, cu reglementările legale în vigoare. 
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WWW.ZIUACONSTANTA.RO 
02.06.2010 

 

 

In cadrul programului „Lumea ta? Curata!", Cu ocazia zilei de 1 iunie, copiii 

angajatilor Smithfield Prod si Agroalim s-au familiarizat cu aspecte legate de 

protectia mediului si 

reciclarea deseurilor 
Timişoara, 2 iunie: 65 de 

copii ai angajaţilor 

Smithfield Prod şi 45 de 

copii ai angajaţilor 

Agroalim, cu vârste 

cuprinse între 7 şi 13 ani, 

au participat recent la o 

serie de activităţi de 

informare cu privire la 

protecţia mediului şi 

reciclarea deşeurilor, în 

cadrul programului 

„Lumea ta? Curată!" 

sprijinit de cele două 

companii.  

Programul s-a finalizat cu un concurs de compuneri şi obiecte 

decorative realizate din materiale reciclabile. Câştigătorii 

concursului vor fi desemnaţi şi premiaţi, în urma jurizării celor 19 

lucrări înscrise din partea Smithfield Prod şi a celor 12 lucrări, din 

partea Agroalim - iar la sediul celor doua companii s-au organizat 

expoziţii cu lucrările copiilor.  

Programul „Lumea ta? Curată!", implementat la nivel local de 

companiile Smithfield Prod în Timişoara şi de către Agroalim în 

filialele din Bucureşti/Buftea, Baia Mare, Brăila, Braşov, Cluj şi 

Constanţa urmăreşte să îi familiarizeze pe copii cu aspecte legate de 

protecţia mediului înconjurător şi de reciclarea deşeurilor prin 

intermediul cărţilor, pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectivă a deşeurilor puse la dispoziţie de către companiile 

participante în acest program.  
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„Responsabilitatea este un lucru care se învaţă. De 

aceea suntem fericiţi să le putem oferi copiilor 

angajaţilor noştri la această vârstă şansa de a fi 

informaţi şi de a avea un comportament responsabil 

faţă de mediul înconjurător", a declarat Cristina 

Berneanu, PR Manager Smithfield Prod şi Agroalim.  

Programul sprijinit de Smithfield Prod şi Agroalim face 

parte din iniţiativa naţională „Lumea ta? Curată!" 

iniţiată de Fundaţia PRAIS, cu sprijinul Ministerului 

Mediului şi al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, având ca obiectiv dezvoltarea unui 

comportament civic-responsabil al tinerei generaţii, 

promovând metodologii moderne de învăţare a elevilor.  

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 oferă o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. 

Agroalim are o reţea de distribuţie cu acoperire optimă pe tot teritoriul României, fiind prezentă 

în principalele oraşe ale ţării prin cele 10 filiale ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov, 

Brăila, Constanţa; Cluj, Iasi; Piteşti; Timişoara, Tulcea. Distribuţia companiei Agroalim este 

susţinută de reţeaua de 9 depozite proprii, incluse într-un proces continuu de modernizare, pentru 

a le menţine la standardul pieţei româneşti şi celui din Uniunea Europeană şi nu în ultimul rând, 

cu reglementările legale în vigoare. 
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WWW.RECOLTA.EU 
04.06.2010 

 

Cu ocazia zilei de 1 iunie, copiii angajaţilor Smithfield Prod şi 

Agroalim s-au familiarizat cu aspecte legate de protecţia 

mediului şi reciclarea deşeurilor 
Smithfield si Agroalim au desfăsurat actiuni comune dedicate copiilor 

65 de copii ai angajaţilor Smithfield Prod şi 45 de copii ai angajaţilor Agroalim, cu vârste 

cuprinse între 7 şi 13 ani, au participat recent la o serie de activităţi de informare cu privire la 

protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor, în cadrul programului „Lumea ta? Curată!” sprijinit de 

cele două companii.  

Programul s-a finalizat cu un concurs de compuneri şi obiecte decorative realizate din materiale 

reciclabile. Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi şi premiaţi, în urma jurizării celor 19 lucrări 

înscrise din partea Smithfield Prod şi a celor 12 lucrări, din partea Agroalim – iar la sediul celor 

doua companii s-au organizat expoziţii cu lucrările copiilor. 

Programul „Lumea ta? Curată!”, implementat la nivel local de companiile Smithfield Prod în 

Timişoara şi de către Agroalim în filialele din Bucureşti/Buftea, Baia Mare, Brăila, Braşov, Cluj 

şi Constanţa urmăreşte să îi familiarizeze pe copii cu aspecte legate de protecţia mediului 

înconjurător şi de reciclarea deşeurilor prin intermediul cărţilor, pliantelor şi afişelor despre 

mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor puse la dispoziţie de către companiile participante în 

acest program.  

„Responsabilitatea este un lucru care se învaţă. De aceea suntem fericiţi să le putem oferi 

copiilor angajaţilor noştri la această vârstă şansa de a fi informaţi şi de a avea un comportament 

responsabil faţă de mediul înconjurător”, a declarat Cristina Berneanu, PR Manager Smithfield 

Prod şi Agroalim. 

Programul sprijinit de Smithfield Prod şi Agroalim face parte din iniţiativa naţională „Lumea ta? 

Curată!” iniţiată de Fundaţia PRAIS, cu sprijinul Ministerului Mediului şi al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, având ca obiectiv dezvoltarea unui comportament civic-

responsabil al tinerei generaţii, promovând metodologii moderne de învăţare a elevilor.  

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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Agroalim Distribution oferă o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. 

Agroalim are o reţea de distribuţie cu acoperire optimă pe tot teritoriul României, fiind prezentă 

în principalele oraşe ale ţării prin cele 10 filiale ale sale: Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov, 

Brăila, Constanţa; Cluj, Iasi; Piteşti; Timişoara, Tulcea. Distribuţia companiei Agroalim este 

susţinută de reţeaua de 9 depozite proprii, incluse într-un proces continuu de modernizare, pentru 

a le menţine la standardul pieţei româneşti şi celui din Uniunea Europeană şi nu în ultimul rând, 

cu reglementările legale în vigoare.  
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05.06.2010 
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NIUZER.RO 
02.06.2010 

 

Cu ocazia zilei de 1 iunie, programul"Lumea ta? Curata!" 

News Timisoara — Copiii angajatilor Smithfield Prod si Agroalim s-au familiarizat cu aspecte 

legate de protectia mediului si reciclarea deseurilor Timisoara, 2 iunie: 65 de copii ai angajatilor 

Smithfield Prod si 45 de copii ai angajatilor Agroalim, cu varste cuprinse intre 7 si 13 ani, au 

participat recent la o serie de activitati de informare cu privire la protectia mediului si reciclarea 

deseurilor, in cadrul programului "Lumea ta? Curata!" sprijinit de cele doua companii. 

 

 

http://www.niuzer.ro/Timis/Cu-ocazia-zilei-de-1-iunie-programulLumea-ta-Curata-1012568-go.html
http://www.niuzer.ro/cauta?p=http://newstimisoara.ro&xx=2

