
Smithfield Ferme & Prod: Programul “Lumea ta? Curata !”

Peste 440 de elevi din 22 localităţi din judeţele Timiş şi Arad 
implicaţi în activităţi de educaţie ecologică

Timişoara, 28 iunie 2011: La iniţiativa Smithfield România, peste 440 de elevi în clasele I-IV, 
precum şi  copiii  angajaţilor  Smithfield Ferme şi  Smithfield Prod au participat,  timp de două 
săptămâni,  la  cursuri  despre  mediu  şi  colectarea  selectivă  a  deşeurilor,  organizate  de 
companie cu ajutorul cadrelor didactice din 22 de şcoli din judeţele Timiş şi Arad, în cadrul 
programului naţional “Lumea ta? Curată !”. 

“Ne bucurăm că am reuşit, de la an la an, să creştem numărul copiilor şi şcolilor implicate în  
acest proiect de suflet. Este foarte important pentru noi să le spunem copiilor că pot trai într-o  
lume mai  curată  şi  să  le  şi  arătăm cum o pot  face  ”,  a  declarat  Andrada  Calancea,  PR 
Manager Smithfield Ferme.
 
Programul, implementat la nivel local de Smithfield Ferme şi Smithfield Prod se află la a treia 
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.  În  Bacova,  copiii  au  participat  şi  la  un  concurs  de 
compuneri. Premiile pentru lucrările realizate şi compuneri au constat în enciclopedii specifice 
vârstei, oferite de Smithfield Ferme.
Smithfield  Prod  a  realizat,  de  asemenea,  şi  o  expoziţie  la  sediul  companiei,  cuprinzând 
obiectele  decorative  realizate  de  către  elevii  şcolii  din  Utvin  din  obiecte  reciclate.  Elevii  
participanţi au fost premiaţi de către Smithfield Prod cu enciclopedii şcolare.

“Copiii  şcolii  din  Utvin  au  fost  foarte  încântaţi  să  participe  iarăşi  în  programul  “Lumea ta?  
Curată!”,  demonstrând încă o dată că, împreună, putem reuşi să facem din mediul care ne  
înconjoară un loc în care îţi face plăcere să trăieşti”, a declarat Cristina Bodea, PR Manager 
Smithfield Prod.

La finele programului, toţi elevii au primit diplome. Pe lângă localităţile participante în program 
anul trecut - Ciacova, Sânnicolau Mare, Periam, Gătaia, Birda, Cenei, Bacova, Mişca, Cermei,  
Şintea Mare, Sicula şi  Utvin - anul acesta programul s-a desfăşurat şi  în şcolile din 10 noi 
locaţii: Maşloc, Biled, Nitchidorf, Boldur, Sânpetru, Bulgăruş, Apateu, Gurba şi Bocşig. 

Programul  sprijinit  de Smithfield  Ferme şi  Smithfield Prod 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. 



- continuare în pagina următoare

- continuare din pagina anterioară

Smithfield Romania

Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din  
România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 48 de ferme active 
în judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 50.000 scroafe,  
850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. 
Fermele de creştere şi  fabricile de producţie nutreţuri  combinate sunt unităţi  certificate prin 
Sistemul de managenent integrat (obţinând certificările pentru calitate ISO 9001:2008, mediu 
ISO  14001:2004  şi  sănătate  şi  securitate  ocupaţională  OHSAS  18001:2007),  la  care  s-a 
adăugat, anul trecut, şi certificarea ISO 22000 pentru siguranţa alimentului.
Activând pe raza a peste 30 de comune şi  oraşe, în judeţele Timiş şi  Arad, activitatea de 
responsabilitate  socială  a Smithfield  Ferme conţine  şi  o  importantă componentă financiară, 
contribuind anual la dezvoltarea economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor 
localităţi, cu peste 5 milioane RON anual. 

Smithfield Prod 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. 

www.lumeatacurata.ro / www.smithfieldferme.ro / www.smithfield.ro
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