
Programul “Din nou la şcoală” – la cea de-a V-a ediţie

36 de voluntari Smithfield şi Agroalim au împărţit bucurii la început de an şcolar, 
unui număr de peste 3.550 de elevi

Timişoara,  21 septembrie 2011: Prima săptămână a anului şcolar 2011 – 2012 a marcat debutul celei de-a V-a  
ediţii a programului de responsabilitate socială Smithfield "Din nou la şcoală", un program de sprijin al accesului 
la educaţie şi de încurajare a performanţei şcolare. Anul acesta, în cadrul acestei iniţiative, au fost incluşi peste  
3.550 de şcolari şi preşcolari din 65 localităţi din ţară.

Voluntarii  Smithfield  Prod  şi  Smithfield  Ferme,  motivaţi  de  bucuria  adusă  copiilor  de  acest  program în  anii  
precedenţi, au împărţit şcolarilor şi preşcolarilor din comunităţile învecinate, rechizite, ghiozdane, penare şi orare  
conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos, manuale şi cărţi.

Ca  o  noutate,  programul  “Din  nou  la  şcoală” a  fost  preluat  anul  acesta  şi  de  către  Agroalim  Distribution, 
compania de distribuţie a Smithfield, devenind astfel un program cu acoperire naţională. La început de an şcolar,  
voluntarii  Agroalim din  oraşele  Bucureşti,  Bacău,  Baia  Mare,  Brăila,  Braşov,  Buftea,  Cluj  Napoca,  Constanţa,  
Craiova, Iaşi şi Timişoara au împărţit bucurie copiilor angajaţilor Agroalim, alături de un rucsac cu penar sau -  
pentru cei mai mici - gentuţe echipate pentru gradiniţă.
 
Anul acesta, pentru a răspunde nevoilor de început de an şcolar, sub egida programului  "Din nou la şcoală", 
copiii  Grădiniţei  din  Bacova  beneficiază  de  mobilier  exterior  nou  pentru  parcului  gradiniţei,  oferit  de  către  
Smithfield. De asemenea, în cadrul acestui program, tuturor celor 200 de elevi ai Şcolii din Niţchidorf li s-au oferit  
manuale şcolare noi, pentru toate disciplinele şi toate clasele de învăţământ primar şi secundar.

“Este o datorie de onoare pentru noi să contribuim la asigurarea unui proces educaţional de calitate. An de an,  
prin  programele  noastre  de  responsabilitate  socială,  suntem  prezenţi,  în  comunităţile  locale,  creând,  astfel,  
premisele unei reuşite - în acest caz, o reuşită şcolară. Astfel, ne bucurăm că până în prezent, prin acest program,  
10.000 de copiii  au beneficiat  de sprijinul  nostru direct,  la  început de an şcolar”,  a  declarat  Bogdan Mihail, 
Preşedinte Smithfield România.

“Educaţia joacă un rol primordial în dezvoltarea personalităţii copiilor noştri, iar noi avem datoria să încercăm să  
le asigurăm condiţii optime de studiu. De aceea, încurajăm orice gest de resposabilitate civică a companiilor care  
înţeleg să participe astfel la viaţa comunităţilor din care fac parte”, a declarat Aura Danielescu, Directorul Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII din Maşloc, judetul Timiş.



- Continuare în pagina următoare –

- Continuare din pagina anterioară –

Proiectul educaţional “Din nou la şcoala” a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. Începând cu anul 
2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod. Din acest an, implementarea programului a  
devenit naţională, prin includerea localităţilor unde Agroalim Distribution desfăşoară activităţi.
În total, în cadrul celor 5 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 10.000 de elevi din 91 localităţi din  
judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009 şi 40 în 2010).

Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate socială, fiind, printre altele:  
sponsor şi partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de copaci", prima mişcare naţională de 
plantare de copaci din România, iniţiator al proiectului  “Hrană pentru suflete” de sprijinire a familiilor cu nevoi 
sociale, sponsor al iniţiativei naţionale de educaţie ecologică “Lumea ta? Curată!”, sponsor al proiectului  "Ziua  
Mondială a Monitorizării Calităţii Apei", un program de analiză şi monitorizare a calităţii apelor implicând elevii şi  
studenţii, iniţiator al programul de sprijinire a tradiţiilor şi culturii locale “Fii unul dintre noi!”.

***

Smithfield Ferme
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 şi 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
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
Agroalim Distribution este o companie româneasca, furnizor confirmat şi lider naţional în distribuţia de servicii complete pentru o gamă 
întreagă de produse congelate, refrigerate şi ambientale. Agroalim dispune de o reţea de distribuţie naţională, prin cele 10 filialele ale sale:  
Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov,  Brăila, Constanţa, Cluj, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Tulcea şi reţeaua de 9 depozite proprii.
Agroalim oferă clienţilor săi o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale: carne de porc, carne de pui şi curcan, carne  
de vită, oaie şi miel, peşte şi fructe de mare; specialităţi din carne de pasăre, peşte şi fructe de mare; mezeluri; legume, fructe şi cartofi  
congelaţi; pizza congelată; patiserie şi cofetărie; lactate şi produse de băcănie precum şi produse dedicate Food Service.

Sfârşitul comunicatului de presă –
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„Din nou la şcoală”, cu Smithfield Prod şi 
Smithfield Ferme Timiş 

SCRIS DE GHEORGHE MIRON 

Smithfield Prod şi Smithfield Ferme Timiş organizează 

deschiderea  celei  de-a  cincea  ediţii  a  programului 

educaţional  de  sprijin  la  educaţie  şi  încurajare  a 

performanţei şcolare - „Din nou la scoală”, miercuri 13 

septembrie, începând cu orele 7.30, la Maşloc, judeţul 

Timiş, una dintre cele 21 de locaţii unde vor fi distribuite 

cadouri de început de an şcolar. 

Programul „Din nou la şcoală 2011” va continua până în 

data de 16 septembrie. Vor fi vizitaţi în total peste 3.500 

elevi de grădiniţă şi şcoală (clasele I-VIII) din peste 40 de unităţi din comunităţile rurale ale judeţelor Arad 

şi Timiş. Vor fi distribuite ghiozdane, rucsaci, penare echipate şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de 

viaţă sănătos şi o alimentaţie echilibrată, manuale şi cărţi. 

Până în acest an au avut loc patru ediţii ale programului „Din nou la şcoală”, unde au fost incluşi aproape 

10.000 de elevi. În 2011, programul va include şi copiii angajaţilor Agroalim, din 11 oraşe din ţară, unde 

compania, membră a grupului Smithfield, îşi desfăşoară activitatea.
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Programul "Din nou la şcoală" - la cea de-a V-a ediţie
36 de voluntari Smithfield şi Agroalim au împărţit bucurii la început de an şcolar, 
unui număr de peste 3.550 de elevi 
Timişoara, 21 septembrie 2011: Prima săptămână a anului şcolar 2011 - 2012 a marcat debutul 
celei de-a V-a ediţii a programului de responsabilitate socială Smithfield "Din nou la şcoală", un 
program de sprijin al accesului la educaţie şi de încurajare a performanţei şcolare. Anul acesta, în 
cadrul acestei iniţiative, au fost incluşi peste 3.550 de şcolari şi preşcolari din 65 localităţi din 
ţară. 

Voluntarii  Smithfield  Prod şi  Smithfield  Ferme,  motivaţi  de  bucuria  adusă  copiilor  de  acest 
program în anii  precedenţi,  au împărţit  şcolarilor  şi  preşcolarilor  din comunităţile  învecinate, 
rechizite, ghiozdane, penare şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos, manuale şi 
cărţi. 

Ca o noutate, programul "Din nou la şcoală" a fost preluat anul acesta şi de către Agroalim 
Distribution,  compania  de  distribuţie  a  Smithfield,  devenind  astfel  un  program cu  acoperire 
naţională. La început de an şcolar, voluntarii Agroalim din oraşele Bucureşti, Bacău, Baia Mare, 
Brăila, Braşov, Buftea, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara au împărţit bucurie 
copiilor angajaţilor Agroalim, alături de un rucsac cu penar sau - pentru cei mai mici - gentuţe 
echipate pentru gradiniţă. 

Anul acesta, pentru a răspunde nevoilor de început de an şcolar, sub egida programului "Din nou 
la  şcoală", copiii  Grădiniţei  din  Bacova  beneficiază  de  mobilier  exterior  nou  pentru  parcul 
grădiniţei, oferit de către Smithfield. De asemenea, în cadrul acestui program, tuturor celor 200 
de elevi ai Şcolii din Niţchidorf li s-au oferit manuale şcolare noi, pentru toate disciplinele şi 
toate clasele de învăţământ primar şi secundar. 

"Este o datorie de onoare pentru noi să contribuim la asigurarea unui proces educaţional de  
calitate.  An de  an,  prin  programele  noastre  de  responsabilitate  socială,  suntem prezenţi,  în  
comunităţile locale, creând astfel, premisele unei reuşite - în acest caz, o reuşită şcolară. Astfel,  
ne bucurăm că până în prezent, prin acest program, 10.000 de copiii au beneficiat de sprijinul  
nostru  direct,  la  început  de  an  şcolar", a  declarat  Bogdan  Mihail,  Preşedinte  Smithfield 
România. 

"Educaţia  joacă un rol  primordial  în dezvoltarea personalităţii  copiilor  noştri,  iar noi avem  
datoria să încercăm să le asigurăm condiţii optime de studiu. De aceea, încurajăm orice gest de  
resposabilitate civică a companiilor care înţeleg să participe astfel la viaţa comunităţilor din  
care fac parte", a declarat  Aura Danielescu,  Directorul Şcolii Generale cu clasele I-VIII din 
Maşloc, judetul Timiş.

Proiectul educaţional "Din nou la şcoala" a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. 
Începând cu anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod. Din acest an, 
implementarea  programului  a  devenit  naţională,  prin  includerea  localităţilor  unde  Agroalim 
Distribution desfăşoară activităţi. 

În total, în cadrul celor 5 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 10.000 de elevi 
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din 91 localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009 şi 40 în 2010). 

Smithfield  a  dezvoltat  de-a  lungul  timpului  numeroase  programe  de  responsabilitate  socială, 
fiind, printre altele: sponsor şi partener oficial al programului "Milioane de oameni, milioane de  
copaci",  prima  mişcare  naţională  de  plantare  de  copaci  din  România,  iniţiator  al  proiectului 
"Hrană pentru suflete" de sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, sponsor al iniţiativei naţionale 
de  educaţie  ecologică  "Lumea  ta?  Curată!", sponsor  al  proiectului  "Ziua  Mondială  a  
Monitorizării Calităţii Apei", un program de analiză şi monitorizare a calităţii apelor implicând 
elevii  şi studenţii,  iniţiator al programului de sprijinire a tradiţiilor şi culturii  locale "Fii unul 
dintre noi!". 

Smithfield Ferme 

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  şi  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 

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 

Agroalim  Distribution  este  o  companie  românească,  furnizor  confirmat  şi  lider  naţional  în 
distribuţia  de  servicii  complete  pentru  o  gamă  întreagă  de  produse  congelate,  refrigerate  şi 
ambientale. Agroalim dispune de o reţea de distribuţie naţională, prin cele 10 filialele ale sale: 
Buftea,  Bacău,  Baia-Mare,  Braşov,  Brăila,  Constanţa,  Cluj,  Iaşi,  Piteşti,  Timişoara,  Tulcea  şi 
reţeaua  de  9  depozite  proprii.  Agroalim  oferă  clienţilor  săi  o  gamă  complexă  de  produse 
congelate, refrigerate şi ambientale: carne de porc, carne de pui şi curcan, carne de vită, oaie şi 
miel, peşte şi fructe de mare; specialităţi din carne de pasăre, peşte şi fructe de mare; mezeluri; 
legume, fructe şi cartofi congelaţi; pizza congelată; patiserie şi cofetărie; lactate şi produse de 
băcănie precum şi produse dedicate Food Service
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36 de voluntari Smithfield şi Agroalim au împărţit bucurii la început de an şcolar,  
unui număr de peste 3.550 de elevi

Timişoara, 21 septembrie 2011: Prima săptămână a anului şcolar 2011 - 2012 a marcat debutul 
celei de-a V-a ediţii a programului de responsabilitate socială Smithfield 'Din nou la şcoală', un 
program de sprijin al accesului la educaţie şi de încurajare a performanţei şcolare. Anul acesta, 
în cadrul acestei iniţiative, au fost incluşi peste 3.550 de şcolari şi preşcolari din 65 localităţi din 
ţară.

Voluntarii Smithfield Prod şi Smithfield Ferme, motivaţi de bucuria adusă copiilor de acest 
program în anii precedenţi, au împărţit şcolarilor şi preşcolarilor din comunităţile învecinate, 
rechizite, ghiozdane, penare şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos, manuale 
şi cărţi.

Ca o noutate, programul 'Din nou la şcoală' a fost preluat anul acesta şi de către Agroalim 
Distribution, compania de distribuţie a Smithfield, devenind astfel un program cu acoperire 
naţională. La început de an şcolar, voluntarii Agroalim din oraşele Bucureşti, Bacău, Baia Mare, 
Brăila, Braşov, Buftea, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara au împărţit bucurie 
copiilor angajaţilor Agroalim, alături de un rucsac cu penar sau - pentru cei mai mici - gentuţe 
echipate pentru gradiniţă.

Anul acesta, pentru a răspunde nevoilor de început de an şcolar, sub egida programului 'Din 
nou la şcoală', copiii Grădiniţei din Bacova beneficiază de mobilier exterior nou pentru parcul 
grădiniţei, oferit de către Smithfield. De asemenea, în cadrul acestui program, tuturor celor 200 
de elevi ai Şcolii din Niţchidorf li s-au oferit manuale şcolare noi, pentru toate disciplinele şi 
toate clasele de învăţământ primar şi secundar.

'Este o datorie de onoare pentru noi să contribuim la asigurarea unui proces educaţional de 
calitate. An de an, prin programele noastre de responsabilitate socială, suntem prezenţi, în 
comunităţile locale, creând astfel, premisele unei reuşite - în acest caz, o reuşită şcolară. Astfel, 
ne bucurăm că până în prezent, prin acest program, 10.000 de copiii au beneficiat de sprijinul 
nostru direct, la început de an şcolar', a declarat Bogdan Mihail, Preşedinte Smithfield România.

'Educaţia joacă un rol primordial în dezvoltarea personalităţii copiilor noştri, iar noi avem datoria 
să încercăm să le asigurăm condiţii optime de studiu. De aceea, încurajăm orice gest de 
resposabilitate civică a companiilor care înţeleg să participe astfel la viaţa comunităţilor din care 
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fac parte', a declarat Aura Danielescu, Directorul Şcolii Generale cu clasele I-VIII din Maşloc, 
judetul Timiş.

Proiectul educaţional 'Din nou la şcoala' a debutat în anul 2007 la iniţiativa Smithfield Ferme. 
Începând cu anul 2009, la acest program s-a alăturat şi compania Smithfield Prod. Din acest an, 
implementarea programului a devenit naţională, prin includerea localităţilor unde Agroalim 
Distribution desfăşoară activităţi.
În total, în cadrul celor 5 ediţii ale programului au fost deja incluşi aproximativ 10.000 de elevi 
din 91 localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008; 36 în 2009 şi 40 în 2010).

Smithfield a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de responsabilitate socială, 
fiind, printre altele: sponsor şi partener oficial al programului 'Milioane de oameni, milioane de 
copaci', prima mişcare naţională de plantare de copaci din România, iniţiator al proiectului 
'Hrană pentru suflete' de sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, sponsor al iniţiativei naţionale de 
educaţie ecologică 'Lumea ta? Curată!', sponsor al proiectului 'Ziua Mondială a Monitorizării 
Calităţii Apei', un program de analiză şi monitorizare a calităţii apelor implicând elevii şi 
studenţii, iniţiator al programului de sprijinire a tradiţiilor şi culturii locale 'Fii unul dintre noi!'.

***
Smithfield Ferme
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 şi 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
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
Agroalim Distribution este o companie românească, furnizor confirmat şi lider naţional în 
distribuţia de servicii complete pentru o gamă întreagă de produse congelate, refrigerate şi 
ambientale. Agroalim dispune de o reţea de distribuţie naţională, prin cele 10 filialele ale sale: 
Buftea, Bacău, Baia-Mare, Braşov,  Brăila, Constanţa, Cluj, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Tulcea şi 
reţeaua de 9 depozite proprii.

Agroalim oferă clienţilor săi o gamă complexă de produse congelate, refrigerate şi ambientale: 
carne de porc, carne de pui şi curcan, carne de vită, oaie şi miel, peşte şi fructe de mare; 
specialităţi din carne de pasăre, peşte şi fructe de mare; mezeluri; legume, fructe şi cartofi 
congelaţi; pizza congelată; patiserie şi cofetărie; lactate şi produse de băcănie precum şi 
produse dedicate Food Service.
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La semaine en photos

Smithfield Roumanie a débuté la 5e édition du programme
de responsabilité sociale “De nouveau à l’école”,

un programme de soutien pour l’accès à l’éducation qui
a inclus cette année 3.550 élèves de 65 localités.


	„Din nou la şcoală”, cu Smithfield Prod şi Smithfield Ferme Timiş 

