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Copiii angajaţilor Smithfield Ferme, la cursuri de ecologie 

Peste 350 de elevi din clasele I-IV, precum şi copiii angajaţilor Smithfield Ferme au participat, 

timp de mai multe săptămâni, la cursuri despre mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor 

organizate de compania Smithfield Ferme şi învăţătorii din 11 şcoli din judeţele Timiş şi Arad în 

cadrul iniţiativei naţionale “Lumea ta? Curata !”. 

 

Programul, implementat la nivel local de Smithfield Ferme, se află la a doua ediţie şi îşi propune 

să familiarizeze elevii cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi reciclarea 

deşeurilor prin intermediul cursurilor, cărţilor, pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectivă a deşeurilor, distribuite elevilor şi cadrelor didactice din şcolile participante. Proiectul 

se încheie astăzi cu un concurs de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile de către 

copii.  

La finele programului, toţi elevii au primit diplome, iar participanţii la concursul de obiecte au 

fost premiaţi cu tricouri şi şepcute. Anul acesta, programul s-a desfăşurat în şcolile din mai multe 

localităţi din judeţele Timiş şi Arad.  

Programul sprijinit de Smithfield Ferme 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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"Lumea ta? Curata!" - peste 350 de elevi din 11 localitati au fost implicati in 

activitati de educatie ecologica 
 

Peste 350 de elevi in clasele I-IV au participat, timp de mai multe saptamani, la cursuri despre 

mediu si colectarea selectiva a deseurilor in cadrul initiativei nationale "Lumea ta? Curata !". 

“Suntem bucurosi ca 

elevii nostri au fost 

implicati in acest 

program si sunt convins 

ca de acum incolo copiii 

vor fi constienti de 

impactul actiunilor lor 

asupra mediului 

inconjurator”, a declarat 

Arpad Balogh, Director 

al Scolii cu Clasele I-VIII 

din Bacova.  

Programul, implementat 

la nivel local de 

Smithfield Ferme, se afla 

la a doua editie si isi 

propune sa familiarizeze 

micii elevi cu aspecte legate de protectia mediului inconjurator si reciclarea deseurilor prin 

intermediul cursurilor, cartilor, pliantelor si afiselor despre mediu si colectarea selectiva a 

deseurilor, distribuite elevilor si cadrelor didactice din scolile participante. Proiectul se incheie 

astazi cu un concurs de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile de catre copii. 

“Incepand cu anul scolar 2010-2011, vom derula un proiect-pilot de colectare selectiva a 

deseurilor in scoala din Bacova. Vom pune la dispozitia scolii pubele speciale pentru colectarea 

deseurilor, astfel incat copiii sa puna in practica cunostintele acumulate in cadrul programului 

“Lumea ta? Curata!”, a declarat Andrada Calancea, PR al companiei mai sus mentionate. 

La finele programului, toti elevii au primit diplome, iar participantii la concursul de obiecte au 

fost premiati cu tricouri si sepcute. Anul acesta programul s-a desfasurat in scolile din localitatile 

Bacova, Birda, Cenei, Ciacova, Gataia, Periam si Sannicolau Mare din judetul Timis, si in 

Cermei, Sicula, Sintea Mare si Misca din judetul Arad. In 2009, Smithfield Ferme a sustinut 

proiectul pilot “Lumea ta? Curata!” in scolile din Masloc si Vanatori. 
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Smithfield Ferme a implicat peste 350 de elevi din 11 localităţi în activităţi de 

educaţie ecologică  

LUCIAN PAULESCU  

Peste 350 de elevi din clasele I-IV, precum şi 

copiii angajaţilor Smithfield Ferme au participat, 

timp de mai multe săptămâni, la cursuri despre 

mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor 

organizate de compania Smithfield Ferme şi 

învăţătorii din 11 scoli din judeţele Timiş şi Arad, 

în cadrul iniţiativei naţionale „Lumea ta? Curată!”.  

„Suntem bucuroşi că elevii noştri au fost implicaţi 

în acest program şi sunt convins că de acum încolo 

copiii vor fi conştienţi de impactul acţiunilor lor 

asupra mediului înconjurător”, a declarat Arpad 

Balogh, director al Şcolii cu Clasele I-VIII din 

Bacova. 

Programul, implementat la nivel local de Smithfield Ferme, se află la a doua ediţie şi îşi propune 

să familiarizeze micii elevi cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi reciclarea 

deşeurilor prin intermediul cursurilor, cărţilor, pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectivă a deşeurilor, distribuite elevilor şi cadrelor didactice din şcolile participante. Proiectul 

s-a încheiat joi, 27 mai, cu un concurs de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile de 

către copii. „Începând cu anul şcolar 2010-2011, vom derula un proiect-pilot de colectare 

selectivă a deşeurilor în şcoala din Bacova. Vom pune la dispoziţia şcolii pubele speciale pentru 

colectarea deşeurilor, astfel încât copiii să pună în practică cunoştinţele acumulate în cadrul 

programului - Lumea ta? Curată!”, a declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme. 

La finele programului, toţi elevii au primit diplome, iar participanţii la concursul de obiecte au 

fost premiaţi cu tricouri şi şepcuţe. Anul acesta programul s-a desfăşurat în şcolile din localităţile 

Bacova, Birda, Cenei, Ciacova, Gătaia, Periam şi Sânnicolau Mare din judeţul Timiş şi în 

Cermei, Şicula, Sintea Mare şi Mişca din judeţul Arad. În 2009, Smithfield Ferme a susţinut 

proiectul pilot „Lumea ta? Curată!” în şcolile din Maşloc şi Vânători. Programul sprijinit de 

Smithfield Ferme face parte din iniţiativa naţională „Lumea ta? Curată!” iniţiata 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. 

 

http://www.ziuadevest.ro/actualitate/10047-smithfield-ferme-a-implicat-peste-350-de-elevi-din-11-localiti-in-activiti-de-educaie-ecologic.html
http://www.ziuadevest.ro/actualitate/10047-smithfield-ferme-a-implicat-peste-350-de-elevi-din-11-localiti-in-activiti-de-educaie-ecologic.html
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"Lumea ta? Curată!" 
Smithfield Ferme a implicat peste 350 de elevi din 11 localităţi din judeţele Timiş şi Arad în 

activităţi de educaţie ecologică, în cadrul iniţiativei "Lumea ta? Curată!” 

 
Peste 350 de elevi în clasele I-IV, precum şi copiii angajaţilor Smithfield Ferme au participat, 

timp de mai multe săptămâni, la cursuri despre mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor 

organizate de compania Smithfield Ferme şi învăţătorii din 11 şcoli din judeţele Timiş şi Arad în 

cadrul iniţiativei naţionale "Lumea ta? Curata!”.  

"Suntem bucuroşi că elevii noştri au fost implicaţi în acest program şi sunt convins că de acum 

încolo copiii vor fi conştienţi de impactul acţiunilor lor asupra mediului înconjurător”, a 

declarat Arpad Balogh, Director al Şcolii cu Clasele I-VIII din Bacova. 

Programul, implementat la nivel local de Smithfield Ferme, se află la a doua ediţie şi îşi propune 

să familiarizeze micii elevi cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi reciclarea 

deşeurilor prin intermediul cursurilor, cărţilor, pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectiva a deşeurilor, distribuite elevilor şi cadrelor didactice din şcolile participante. Proiectul 

s-a încheiat cu un concurs de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile de către copii. 

"Începând cu anul şcolar 2010-2011, vom derula un proiect-pilot de colectare selectivă a 

deşeurilor în şcoala din Bacova. Vom pune la dispoziţia şcolii pubele speciale pentru colectarea 

deşeurilor, astfel încât copiii să pună în practică cunoştinţele acumulate în cadrul programului 

“Lumea ta? Curata!”, a declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme. 



 

 
La finele programului, toţi elevii au primit diplome, iar participanţii la concursul de obiecte au 

fost premiaţi cu tricouri şi şepcuţe. Anul acesta programul s-a desfăşurat în şcolile din localităţile 

Bacova, Birda, Cenei, Ciacova, Gataia, Periam şi Sânnicolau Mare din judeţul Timiş, şi în 

Cermei, Şicula, Sintea Mare şi Mişca din judeţul Arad. În 2009, Smithfield Ferme a susţinut 

proiectul pilot "Lumea ta? Curata!" în şcolile din Maşloc şi Vânători. 

Programul sprijinit de Smithfield Ferme face parte din iniţiativă 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.  

 

Autor: L. I 
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Smithfield Ferme a implicat peste 350 de elevi din 11 localităţi în activităţi de 

educaţie ecologică 

Peste 350 de elevi din clasele I-IV, precum şi copiii angajaţilor Smithfield Ferme au participat, 

timp de mai multe săptămâni, la cursuri despre mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor 

organizate de compania Smithfield Ferme şi învăţătorii din 11 scoli din judeţele Timiş şi Arad, în 

cadrul iniţiativei naţionale „Lumea ta? Curată!”.  

„Suntem bucuroşi că elevii noştri au fost implicaţi în acest program şi sunt convins că de acum 

încolo copiii vor fi conştienţi de impactul acţiunilor lor asupra mediului înconjurător”, a declarat 

Arpad Balogh, director al Şcolii cu Clasele I-VIII din Bacova. 

Programul, implementat la nivel local de Smithfield Ferme, se află la a doua ediţie şi îşi propune 

să familiarizeze micii elevi cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi reciclarea 

deşeurilor prin intermediul cursurilor, cărţilor, pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectivă a deşeurilor, distribuite elevilor şi cadrelor didactice din şcolile participante. Proiectul 

s-a încheiat joi, 27 mai, cu un concurs de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile de 

către copii. „Începând cu anul şcolar 2010-2011, vom derula un proiect-pilot de colectare 

selectivă a deşeurilor în şcoala din Bacova. Vom pune la dispoziţia şcolii pubele speciale pentru 

colectarea deşeurilor, astfel încât copiii să pună în practică cunoştinţele acumulate în cadrul 

programului - Lumea ta? Curată!”, a declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme. 

 La finele programului, toţi elevii au primit diplome, iar participanţii la concursul de obiecte au 

fost premiaţi cu tricouri şi şepcuţe. Anul acesta programul s-a desfăşurat în şcolile din localităţile 

Bacova, Birda, Cenei, Ciacova, Gătaia, Periam şi Sânnicolau Mare din judeţul Timiş şi în 

Cermei, Şicula, Sintea Mare şi Mişca din judeţul Arad. În 2009, Smithfield Ferme a susţinut 

proiectul pilot „Lumea ta? Curată!” în şcolile din Maşloc şi Vânători. Programul sprijinit de 

Smithfield Ferme face parte din iniţiativa naţională „Lumea ta? Curată!” iniţiata 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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Copiii angajaţilor Smithfield Ferme, la cursuri de ecologie 

Peste 350 de elevi din clasele I-IV, precum şi copiii 

angajaţilor Smithfield Ferme au participat, timp de 

mai multe săptămâni, la cursuri despre mediu şi 

colectarea selectivă a deşeurilor organizate de 

compania Smithfield Ferme şi învăţătorii din 11 şcoli 

din judeţele Timiş şi Arad în cadrul iniţiativei 

naţionale “Lumea ta? Curata !”. 

Programul, implementat la nivel local de Smithfield 

Ferme, se află la a doua ediţie şi îşi propune să 

familiarizeze elevii cu aspecte legate de protecţia 

mediului înconjurător şi reciclarea deşeurilor prin intermediul cursurilor, cărţilor, pliantelor şi 

afişelor despre mediu şi colectarea selectivă a deşeurilor, distribuite elevilor şi cadrelor didactice 

din şcolile participante. Proiectul se încheie astăzi cu un concurs de obiecte decorative realizate 

din materiale reciclabile de către copii. 

La finele programului, toţi elevii au primit diplome, iar participanţii la concursul de obiecte au 

fost premiaţi cu tricouri şi şepcute. Anul acesta, programul s-a desfăşurat în şcolile din mai multe 

localităţi din judeţele Timiş şi Arad. 

Programul sprijinit de Smithfield Ferme 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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Smithfield Ferme implică elevii în activităţi de educaţie ecologică 

Peste 350 de elevi in clasele I-IV, precum si copiii angajaţilor Smithfield Ferme au participat, 

timp de mai multe săptămâni, la cursuri despre mediu si colectarea selectivă a deşeurilor, 

organizate de compania Smithfield Ferme şi învăţătorii din 11 şcoli din judeţele Timiş şi Arad, în 

cadrul iniţiativei naţionale “Lumea ta? Curată!”. 

“Suntem bucuroşi că elevii noştri au fost implicaţi în acest program şi sunt convins că de acum 

încolo copiii vor fi conştienţi de impactul acţiunilor lor asupra mediului înconjurător”, a declarat 

Arpad Balogh, director al Şcolii cu Clasele I-VIII din Bacova. 

Programul, implementat la nivel local de Smithfield Ferme, se află la a doua ediţie şi îşi propune 

să familiarizeze micii elevi cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi reciclarea 

deşeurilor, prin intermediul cursurilor, cărţilor, pliantelor şi afişelor despre mediu şi colectarea 

selectivă a deşeurilor, distribuite elevilor şi cadrelor didactice din şcolile participante. 

Proiectul s-a încheiat cu un concurs de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile de 

către copii.“Începând cu anul scolar 2010-2011, vom derula un proiect-pilot de colectare 

selectivă a deşeurilor în şcoala din Bacova. Vom pune la dispoziţia şcolii pubele speciale pentru 

colectarea deşeurilor, astfel incât copiii să pună în practică cunoştinţele acumulate în cadrul 

programului “Lumea ta? Curată!”, a declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme. 

La finele programului, toţi elevii au primit diplome, iar participanţii la concursul de obiecte au 

fost premiaţi cu tricouri şi şepcuţe. Anul acesta. programul s-a desfăşurat în şcolile din 

localităţile Bacova, Birda, Cenei, Ciacova, Gătaia, Periam si Sânnicolau Mare din judeţul Timiş, 

şi în Cermei, Şicula, Sintea Mare şi Mişca din judeţul Arad. 

În 2009, Smithfield Ferme a susţinut proiectul pilot “Lumea ta? Curată!” în şcolile din Maşloc si 

Vânători. Programul sprijinit de Smithfield Ferme 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. 

Autor: Silviu Florescu / silviu.florescu@renasterea.ro 
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