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WWW.FABRICADECARNE.RO 
27.09.2010 

 

 

Smithfield Prod implementează proiectul "Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă", un program 

complex în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

Timişoara: Smithfield Prod a lansat, astăzi, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, 

Adaptabilitate, Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007- 2013 - "Investeşte în oameni!", în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru 

întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. 

Proiectul vizează asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă în beneficiul celor peste 390 de 

angajaţi din departamentul de producţie al companiei şi urmăreşte implementarea unei culturi 

organizaţionale durabile a securităţii şi sănătaţii în muncă a angajaţilor, prin intermediul unui 

program complex de instruire şi informare în vederea prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul 

este implementat în proporţie de 98% prin asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013.  

„Dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor noştri au 

fost şi continuă să fie priorităţi majore pentru compania noastră. Dorim să fim unul dintre cei 

mai buni angajatori din regiune şi să oferim oportunităţi sigure şi sustenabile de angajare şi 

dezvoltare profesională”, a declarat dl. Morten Jensen, Director General Smithfield Prod.  

Proiectul Smithfield Prod urmăreşte să identifice şi să monitorizeze permanent riscurile 

profesionale la care sunt expuşi angajaţii, să reducă factorii de risc şi accidentare, să 

îmbunătăţească gradul de informare şi instruire al angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii 

muncii şi să crească adaptabilitatea angajaţilor la cerinţele UE.  

Activităţile în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi structurile operaţionale ale proiectului 

vor funcţiona şi după finalizarea acestuia prin înfiinţarea unui Cabinet intern care va găzdui 

desfăşurarea activităţilor continue de sănătate şi securitate în muncă ale companiei.  

Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de producţie 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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WWW.ZIUADEVEST.RO 
22.09.2010 

 

Securitate şi sănătate în muncă pentru angajații Smithfield Prod  

de Lucian Paulescu  

Smithfield Prod va lansa luni, 27 septembrie, proiectul „Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă – CARE SSM”. Proiectul este 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!", in cadrul axei prioritare 3 „Creşterea 

adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi 

sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Proiectul, care va dura 

18 luni, urmăreşte implementarea unei culturi organizaţionale durabile a securităţii şi sănătăţii în 

muncă a angajaţilor prin programe de instruire şi informare în vederea prevenirii riscurilor 

profesionale. 

 

http://www.ziuadevest.ro/economic/13258-securitate-i-sntate-in-munc-pentru-angajaii-smithfield-prod-.html
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WWW.ZIUADEVEST.RO 
27.09.2010 

 

 

Smithfield Prod a lansat un program complex în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă  
 

Scris de Lucian Paulescu  

Smithfield Prod a lansat, pe 27 septembrie, în mod 

oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, 

Adaptabilitate, Responsabilitate, Eficienţă prin 

securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 

- "Investeşte în oameni!", in cadrul axei prioritare 3 

„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 

întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. 

„Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 

pentru promovarea adaptabilităţii”. Proiectul vizează 

asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă în 

beneficiul celor peste 390 de angajaţi din departamentul de producţie al companiei şi urmăreşte 

implementarea unei culturi organizaţionale durabile a securităţii şi sănătăţii în muncă a 

angajaţilor, prin intermediul unui complex program de instruire şi informare în vederea 

prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul denumit „Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”, este implementat în proporţie de 

98% prin asistenţa financiară nerambursabilă in cadrul POSDRU 2007-2013. „Dezvoltarea 

capitalului uman, creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor noştri au fost şi continuă 

să fie priorităţi majore pentru compania noastră. Dorim să fim unul dintre cei mai buni angajatori 

din regiune şi să oferim oportunităţi sigure şi sustenabile de angajare şi dezvoltare profesională”, 

a declarat dl. Morten Jensen, Director General Smithfield Prod. Proiectul Smithfield Prod 

urmăreşte să identifice şi să monitorizeze permanent riscurile profesionale la care sunt expuşi 

angajaţii, să reducă factorii de risc şi accidentare, să îmbunătăţească gradul de informare şi 

instruire al angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi să crească adaptabilitatea 

angajaţilor la cerinţele UE. Activităţile în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi structurile 

operaţionale ale proiectului vor funcţiona şi după finalizarea acestuia prin înfiinţarea unui 

Cabinet intern care va găzdui desfăşurarea activităţilor continue de sănătate şi securitate in 

munca ale companiei. 

http://www.ziuadevest.ro/economic/13388-smithfield-prod-a-lansat-un-program-complex-in-domeniul-securitii-i-sntii-in-munc.html
http://www.ziuadevest.ro/economic/13388-smithfield-prod-a-lansat-un-program-complex-in-domeniul-securitii-i-sntii-in-munc.html
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WWW.TION.RO 
27.09.2010 

Cel mai mare abator din România isi va perfectiona angajatii din bani 

europeni 
 

Prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri europene, aproape 400 de angajaţi timişoreni 

din domeniul prelucrării 

cărnii vor beneficia de 

instruire şi informare. 

Cu ajutorul cursurilor de 

pregătire se doreşte 

implementarea unei 

culturi organizaţionale 

durabile a securităţii şi 

sănătăţii în muncă a 

angajaţilor, prin 

intermediul unui program 

complex de instruire şi 

informare în vederea 

prevenirii riscurilor 

profesionale. Iniţiativa 

aparţine companiei 

Smithfield Prod, aceasta a 

lansat, luni, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, Adaptabilitate, Responsabilitate, 

Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 – „Investeşte în 

oameni!”, în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”. 

Proiectul este implementat în proporţie de 98% prin asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013 iar valoarea totală a fondurilor utilizate va fi de 0,7 milioane de lei. „Acest 

program reprezintă o investiţie în locuri de muncă. O investiţie importantă în dezvoltarea 

resurselor umane. De rezultatele pregătirii vor beneficia clientul final şi part de afaceri”, a 

declarat Morten Jensen, şeful Smithfield. „Dorim să fim unul dintre cei mai buni angajatori din 

regiune şi să oferim oportunităţi sigure şi sustenabile de angajare şi dezvoltare profesională”, a 

mai subliniat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod. 

În urma implementării pregătirii profsionale se urmăreşte identificarea şi monitorizarea 

permanentă a riscurilor profesionale la care sunt expuşi angajaţii, reducerea  factorilor de risc şi 

accidentare şi îmbunătăţirea  gradului de informare şi instruire al angajaţilor în domeniul 

sănătăţii şi securităţii muncii. 

Smithfield Prod deţine cel mai mare abator din România, cu o capacitate de producţie de 600 de 

capete pe oră, fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, din Timişoara. 
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WWW.ANALOGTV.RO 
27.09.2010 

 

Investiţii în resurse umane 

de Caterina Ledrer  

 

 

 

Dezvoltarea capitalului uman, creşterea adaptabilităţii 

angajaţilor. Pe scurt bani europeni folosiţi în educarea 

angajaţilor. Smitfield Prod investeşte în oameni în cadrul 

proiectului„ Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate,Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”. 

Morten Jensen, Director General Smithfield Prod: 

Proiectul acesta este foarte important pentru că viitorul 

companiei noastre este bazat pe oameni. Este foarte important 

să construim o structură în interiorul firmei pentru a asigura un mediu sigur pentru desfăşurarea 

activităţii din companie. Am investit mult în România şi de aceea este foarte important sa 

continuăm investiţiile în oameni, să le oferim  şansa unui viitor mai bun. Asta înseamnă că, în 

viitor, vom  face mai multe angajări. Acest proiect este un prim pas, extrem de important pentru 

noi. 

Proiectul este implementat în proporţie de 98% prin asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013 şi se desfăşoară în următoarele 18 luni. Rezultatele vizate implică 

desfăşurarea a 16 cursuri externe, 250 de instruiri interne, 3 seminarii de informare şi 2 

schimburi de experienţă în Uniunea Europeană pentru 391 de angajaţi. 
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WWW.REALITATEA.NET 
27.09.2010 

 

 

 

 

 

Investiţii în resurse umane 
 

Dezvoltarea capitalului uman, creşterea adaptabilităţii angajaţilor. Pe scurt bani europeni folosiţi 

în educarea angajaţilor. Smitfield Prod investeşte în oameni în cadrul proiectului„ Competenţă, 

Adaptabilitate, Responsabilitate,Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”. Morten Jensen, 

Director General Smithfield Prod: Proiectul acesta este foarte important pentru că viitorul 

companiei noastre este bazat pe oameni. Este foarte important să [...] Citește mai 

departe...wwww.analogtv.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.analogtv.ro/2010/09/27/investitii-in-resurse-umane/
http://www.analogtv.ro/2010/09/27/investitii-in-resurse-umane/
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WWW.ARADON.RO 
27.09.2010 

 

 

 

Cel mai mare abator din România isi va perfectiona angajatii din bani 

europeni 

 

Prin intermediul unui proiect 

finanţat din fonduri europene, 

aproape 400 de angajaţi 

timişoreni din domeniul 

prelucrării cărnii vor beneficia 

de instruire şi informare. 

Cu ajutorul cursurilor de 

pregătire se doreşte 

implementarea unei culturi 

organizaţionale durabile a 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă a angajaţilor, prin 

intermediul unui program 

complex de instruire şi 

informare în vederea 

prevenirii riscurilor profesionale. Iniţiativa aparţine companiei Smithfield Prod, aceasta a lansat, 

luni, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, Adaptabilitate, Responsabilitate, Eficienţă 

prin securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 – „Investeşte în oameni!”, în 

cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”. 

Proiectul este implementat în proporţie de 98% prin asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013 iar valoarea totală a fondurilor utilizate va fi de 0,7 milioane de lei. „Acest 

program reprezintă o investiţie în locuri de muncă. O investiţie importantă în dezvoltarea 

resurselor umane. De rezultatele pregătirii vor beneficia clientul final şi part de afaceri”, a 

declarat Morten Jensen, şeful Smithfield. „Dorim să fim unul dintre cei mai buni angajatori din 

regiune şi să oferim oportunităţi sigure şi sustenabile de angajare şi dezvoltare profesională”, a 

mai subliniat Morten Jensen, Director General Smithfield Prod. 

În urma implementării pregătirii profsionale se urmăreşte identificarea şi monitorizarea 

permanentă a riscurilor profesionale la care sunt expuşi angajaţii, reducerea  factorilor de risc şi 
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accidentare şi îmbunătăţirea  gradului de informare şi instruire al angajaţilor în domeniul 

sănătăţii şi securităţii muncii. 

Smithfield Prod deţine cel mai mare abator din România, cu o capacitate de producţie de 600 de 

capete pe oră, fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, din Timişoara. 
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WWW.STIRI-LOCALE.PESCURT.RO 
27.09.2010 

 

Investiţii în resurse umane 

 

Dezvoltarea capitalului uman, creşterea adaptabilităţii angajaţilor. Pe scurt bani europeni folosiţi 

în educarea angajaţilor. Smitfield Prod investeşte în oameni în cadrul proiectului„ Competenţă, 

Adaptabilitate, Responsabilitate,Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”. Morten Jensen, 

Director General Smithfield Prod: Proiectul acesta este foarte important pentru că viitorul 

companiei noastre este bazat pe oameni. Este foarte important să [...]  

Citiţi articolul complet în: Analog TV 

 
 
 
 
 

http://www.analogtv.ro/2010/09/27/investitii-in-resurse-umane/
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WWW.RECOLTA.EU 
28.09.2010 
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WWW.STIRI-LOCALE.PESCURT.RO 
27.09.2010 

 

 

Smithfield Prod a lansat un program complex în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

Smithfield Prod a lansat, pe 27 septembrie, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, 

Adaptabilitate, Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007- 2013 - "Investeşte în oameni!", in cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2....  

Citiţi articolul complet în: Ziua de Vest 

 
 
 
 
 

http://www.ziuadevest.ro/economic/13388-smithfield-prod-a-lansat-un-program-complex-in-domeniul-securitii-i-sntii-in-munc.html
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WWW.ALLPRESS.RO 
27.09.2010 

 
Investitii in resurse umane 
 

Dezvoltarea capitalului uman, cresterea adaptabilitatii angajatilor. Pe scurt bani europeni folositi 

in educarea angajatilor. Smitfield Prod investeste in oameni in cadrul proiectului" Competenta, 

Adaptabilitate, Responsabilitate,Eficienta prin securitate si sanatate in munca". 

Morten Jensen, Director General Smithfield Prod: Proiectul acesta este foarte important pentru 

ca viitorul companiei noastre este bazat pe oameni. Este foarte important sa construim o structura 

in interiorul... 

Stirea completa in: Analog TV 

 

 

http://www.analogtv.ro/2010/09/27/investitii-in-resurse-umane/
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WWW.TIME4NEWS.RO 
28.09.2010 

 

Cel mai mare abator din Romania isi va perfectiona angajatii din bani europeni 
 

Prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene, aproape 400 de angajati 

timisoreni din domeniul prelucrarii carnii vor beneficia de instruire si informare. 

 

Cu ajutorul cursurilor de pregatire se doreste implementarea unei culturi organizationale durabile 

a securitatii si sanatatii in munca a angajatilor, prin intermediul unui program complex de 

instruire si informare in vederea prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul este implementat in 

proportie de 98% prin asistenta financiara nerambursabila in cadrul POSDRU 2007-2013 iar 

valoarea totala a fondurilor utilizate va fi de 0,7 milioane de lei. 

  

Smithfield Prod detine cel mai mare abator din Romania, cu o capacitate de productie de 600 de 

capete pe ora, fiind situat pe locatia fostului COMTIM, din Timisoara. 

  

Sursa: Timis Online 

 

 

 

http://www.time4news.ro/economic/cel-mai-mare-abator-din-romania-isi-va-perfectiona-angajatii-din-bani-europeni/
http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/cel-mai-mare-abator-din-romania-isi-va-perfectiona-angajatii-din-bani-europeni/cn/news-20100927-03464546
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WWW.SMARTFINANCIAL.RO 
28.09.2010 

 

 

Smithfield Prod - proiect european in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca 
 

Smithfield Prod a lansat, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - 

"Investeşte în oameni!", în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 

întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.  

Proiectul vizează asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă în beneficiul celor peste 390 de 

angajaţi din departamentul de producţie al companiei şi urmăreşte implementarea unei culturi 

organizaţionale durabile a securităţii şi sănătaţii în muncă a angajaţilor, prin intermediul unui 

program complex de instruire şi informare în vederea prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul 

este implementat în proporţie de 98% prin asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013.  

„Dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor noştri au 

fost şi continuă să fie priorităţi majore pentrucompania 

 noastră. Dorim să fim unul dintre cei mai buni angajatori din regiune şi să oferim oportunităţi 

sigure şi sustenabile de angajare şi dezvoltare profesională”, a declarat dl. Morten Jensen, 

Director General Smithfield Prod.  

Proiectul Smithfield Prod urmăreşte să identifice şi să monitorizeze permanent riscurile 

profesionale la care sunt expuşi angajaţii, să reducă factorii de risc şi accidentare, să 

îmbunătăţească gradul de informare şi instruire al angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii 

muncii şi să crească adaptabilitatea angajaţilor la cerinţele UE.  

Activităţile în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi structurile operaţionale ale proiectului 

vor funcţiona şi după finalizarea acestuia prin înfiinţarea unui Cabinet intern care va găzdui 

desfăşurarea activităţilor continue de sănătate şi securitate în muncă ale companiei. 

Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de producţie de 600 de 

capete pe oră, fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş.  

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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WWW.BE360.RO 
28.09.2010 

 

Smithfield Prod implementeaza un proiect privind securitatea si 
sanatatea in munca pentru angajati 

 

Smithfield Prod a lansat, luni, un proiect privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, 

destinat celor aproape 400 de angajati ai companiei din departamentul de productie, cofinantat 

din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane (POSDRU). 

Proiectul „Competenta, Adaptabilitate, Responsabilitate, Eficienta prin securitate si sanatate 

in munca” urmareste implementarea unei culturi organizationale durabile a securitatii si sanatatii 

in munca a angajatilor, prin intermediul unui program de instruire si informare in vederea 

prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul este implementat in proportie de 98% prin asistenta 

financiara nerambursabila in cadrul POSDRU 2007-2013. 

„Dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si adaptabilitatii angajatilor nostri au 

fost si continua sa fie prioritati majore pentru compania noastra”, a declarat, intr-un 

comunicat, directorul general al Smithfield Prod, Morten Jensen. 

Proiectul Smithfield Prod urmareste sa identifice si sa monitorizeze permanent riscurile 

profesionale la care sunt expusi angajatii, sa reduca factorii de risc si accidentare, sa 

imbunatateasca gradul de informare si instruire al angajatilor in domeniul sanatatii si securitatii 

muncii. De asemenea, prin intermediul proiectului compania vrea sa creasca adaptabilitatea 

angajatilor la cerintele UE. 

Vanzarile grupului american Smithfield in Romania au scazut cu 3% in trimestrul mai-iulie, 

primul al anului fiscal 2010-2011, la 46,6 milioane de dolari, iar rezultatul operatiunilor s-a 

constituit intr-o pierdere de 200.000 de dolari. 

Grupul american Smithfield Foods a inregistrat un profit de 76,3 milioane de dolari in primul 

trimestru al anului fiscal 2010-2011, comparativ cu o pierdere de 107,7 milioane de dolari in 

perioada similara a anului fiscal anterior. Vanzarile au avansat in aceeasi perioada cu 7,4%, la 

2,9 miliarde de dolari. 

Grupul a intrat pe piata romaneasca in 2004, cand a achizitionat firmele Agrotorvis si Comtim 

Grup. Compania a preluat ulterior 50% din capitalul firmei de distributie a produselor alimentare 

Agroalim Distribution Bucuresti, precum si un pachet de 50% la depozitul Frigorifer din Tulcea. 
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Smithfield Prod - proiect european pentru asigurarea sanatatii si securitatii in 

munca 
 

A fost lansat în mod oficial de catre Smithfield Prod proiectul cu titlul „Competenţă, 

Adaptabilitate, Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007- 2013 - "Investeşte în oameni!", în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru 

întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. 

  

Proiectul vizează asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă în beneficiul celor peste 390 de 

angajaţi din departamentul de producţie al companiei şi urmăreşte implementarea unei culturi 

organizaţionale durabile a securităţii şi sănătaţii în muncă a angajaţilor, prin intermediul unui 

program complex de instruire şi informare în vederea prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul 

este implementat în proporţie de 98% prin asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013. 

  

 Morten Jensen, Director General Smithfield Prod a declarat : „Dezvoltarea capitalului uman, 

creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor noştri au fost şi continuă să fie priorităţi 

majore pentru compania noastră. Dorim să fim unul dintre cei mai buni angajatori din regiune şi 

să oferim oportunităţi sigure şi sustenabile de angajare şi dezvoltare profesională”. 

 

Proiectul Smithfield Prod urmăreşte să identifice şi să monitorizeze permanent riscurile 

profesionale la care sunt expuşi angajaţii, să reducă factorii de risc şi accidentare, să 

îmbunătăţească gradul de informare şi instruire al angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii 

muncii şi să crească adaptabilitatea angajaţilor la cerinţele UE.  
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Smithfield Prod isi formeaza angajatii cu fonduri europene de aproape 

700.000 lei 
Smithfield Prod lanseaza un proiect de formare a angajatilor, 

cofinantat cu fonduri europene,valoarea totala a acestuia fiind de 

678.000 lei, a anuntat recent compania. 

Proiectul este implementat in proportie de 98% prin asistenta 

financiara nerambursabila. 

Proiectul vizeaza asigurarea sanatatii si securitatii in munca in 

beneficiul celor peste 390 de angajati din departamentul de 

productie al companiei. 

Smithfield Prod este cel mai mare abator din Romania cu o capacitate de productie de 600 de 

capete pe ora, fiind situat pe locatia fostului Comtim, in judetul Timis. 
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Program pentru HR 

 

Smithfield Prod a lansat, astăzi, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă”. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeşte în oameni!", în cadrul axei prioritare 3 

„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. 

„Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. 

Proiectul vizează asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă în beneficiul celor peste 390 de 

angajaţi din departamentul de producţie al companiei şi urmăreşte implementarea unei culturi 

organizaţionale durabile a securităţii şi sănătaţii în muncă a angajaţilor, prin intermediul unui 

program complex de instruire şi informare în vederea prevenirii riscurilor profesionale. Proiectul 

este implementat în proporţie de 98% prin asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul 

POSDRU 2007-2013. 

„Dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor noştri au 

fost şi continuă să fie priorităţi majore pentru compania noastră. Dorim să fim unul dintre cei mai 

buni angajatori din regiune şi să oferim oportunităţi sigure şi sustenabile de angajare şi 

dezvoltare profesională”, a declarat dl. Morten Jensen, Director General Smithfield Prod. 

Proiectul Smithfield Prod urmăreşte să identifice şi să monitorizeze permanent riscurile 

profesionale la care sunt expuşi angajaţii, să reducă factorii de risc şi accidentare, să 

îmbunătăţească gradul de informare şi instruire al angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii 

muncii şi să crească adaptabilitatea angajaţilor la cerinţele UE. 

Activităţile în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi structurile operaţionale ale proiectului 

vor funcţiona şi după finalizarea acestuia prin înfiinţarea unui Cabinet intern care va găzdui 

desfăşurarea activităţilor continue de sănătate şi securitate în muncă ale companiei. 

Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de producţie 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. 

 

 

 

http://www.market-romania.com/stiri/locale/256-program-pentru-hr/
http://www.market-romania.com/images/stories/stiri/locale/smithfield%20prod%20-%20program%20hr.jpg
http://www.market-romania.com/images/stories/stiri/locale/smithfield%20prod%20-%20program%20hr.jpg
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Smithfield Prod - proiect european in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca  

Smithfield Prod a lansat, în mod oficial, proiectul cu titlul „Competenţă, Adaptabilitate, 

Responsabilitate, Eficienţă prin securitate şi sănătate în muncă", 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeşte 

în oameni!", în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 

3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru 

promovarea adaptabilităţii".  

 

http://www.amyral.ro/noutati/14-diverse/1228-smithfield-prod-proiect-european-in-domeniul-securitatii-si-sanatatii-in-munca
http://www.amyral.ro/noutati/14-diverse/1228-smithfield-prod-proiect-european-in-domeniul-securitatii-si-sanatatii-in-munca
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Investitii in resurse umane 

 
  

Dezvoltarea capitalului uman, cresterea adaptabilitatii angajatilor. Pe scurt bani europeni 

folositi in educarea angajatilor. Smitfield Prod investeste in oameni in cadrul proiectului" 

Competenta, Adaptabilitate, Responsabilitate,Eficienta prin securitate si sanatate in 

munca". 

Morten Jensen, Director General Smithfield Prod: 

Proiectul acesta este foarte important pentru ca viitorul companiei noastre este bazat pe oameni. 

Este foarte important sa construim o structura in interiorul firmei ...citeste toata stirea 

 

http://www.analogtv.ro/2010/09/27/investitii-in-resurse-umane/

