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Un univers al inovației și al pasiunii pentru responsabilitate, 
creat de oameni dedicați de peste 17 ani.
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Editorial 
interviu

ste ns  un r boi din care trebuie s  ieșim 
nvin tori și care poate  c ști at  prin 
pro esionalism, prin e orturi constante, prin 
inițiative e ciente n ceea ce privește asi urarea 
biosecurit ții  tot at tea atuuri de care ec ipa 
mit eld om nia a dat dovad , de a lun ul 

timpului.

mit eld om nia nseamn  nainte de toate 
respectarea promisiunii date, stabilitate, ncredere, 
calitate, iar acest lucru este valabil și n ceea ce 
privește relația cu an a ații. ai mult dec t at t, 
ne dorim s  devenim cel mai apreciat an a ator 
din re iune, s  ne consolid m statutul de an a ator 
de top, s  m recunoscuți și apreciați pentru 
spri inul pe care l o erim n de voltarea carierei, 
promovarea talentelor și inițiativelor personale, 
speciali area pro esional  și atractivitatea pentru 
tinerii absolvenți, a ați n c utarea unei cariere. 

rem s  reușim mpreun , conștienți ind de aptul 
c , r  parteneri și an a ați mulțumiți, nu se atin e 
e celența n business. 

i e  așadar pe spri inul vostru, al tuturor, pentru 
a atin e cu succes obiectivele de business și pentru 
a reporni creșterea care ne va asi ura de voltarea 
viitoare. untem conștienți de misiunea special  pe 
care o avem n calitate de principal produc tor de 
carne de porc de calitate 1  rom neasc . vem 
un nume și un renume de onorat, un bla on de 
promovat. 

 doresc mult  s n tate și o var  liniștit , 
rumoas , cu reușite pro esionale și personale
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Goran Panici, irector eneral mit eld om nia  Dana Brindescu-Iovanov, irector eneral ivi ia 
arne roasp t   Silviu Murariu, irector eneral ivi ia erme  V  V , dministrator lit  

Alexandru Barbos,  mit eld om nia

NO TĂȚI

mit eld om nia și lit, n topuri   drian ros, ministrul riculturii, vi it  n cadrul abricii lit  
ampanie de in ormare accinare contra 1   ampania de vaccinare or ani at  la sediul lit 
 ro ramul olidar cu sistemul medical   premiat n cadrul competiției  ards  ampanie de 

in ormare asupra pericolului estei orcine ricane   oi investiții pentru limitarea r sp ndirii 
virusului   mit eld om nia, participant  n cadrul po on erinței eat il , ediția 1

NO  SECȚI NE SOCIAL E IA

nterviu orena alica  ovestea omtim, spus  pe rețelele sociale  omtim, amicul t u de i cu i   
nteracțiunea cu anii pe oo le usiness  ocial media lit 1  um a ost primit omtim pe 
plat ormele de sociali are   oncursurile lit din ocial edia 1 și aprecierile consumatorilor  anii 
omtim  mit eld om nia pre ent  pe in ed n  ețete mp rt șite cu anii lit

PROIECTE INTERNE

ontinu m seria proiectelor de consolidare a po iției mit eld om nia de an a ator pre erat n ona de 
vest a ț rii   mit eld om nia pre ent la n a atori de op 1  udd , primul t u prieten din ec ipa 
mit eld om nia   ecerti c ri ale sistemelor de mana ement  tart  ompetiția omtim la iarb  

verde   mit eld om nia de volt  o plat orm  de arendare a propriilor terenuri a ricole  mit eld 
om nia, al turi de bene ciarii erviciului de utor alte

ÎN COMUNITATE

mit eld om nia de volt  o plat orm  de arendare a propriilor terenuri a ricole  mit eld 
om nia, al turi de bene ciarii erviciului de utor alte   pri in pentru mediul academic  pri inim 

publicațiile locale  mit eld om nia spri in  educația viitorilor c irur i   roiectele nanțate n cadrul 
pro ramului olidar cu sistemul medical  se a  n plin proces de implementare   mit eld om nia 
susține economia social

AN A AȚI

P   I    ro l de an a at ivi ia erme  aul unteanu, iprian arboni  
ro l de an a at ivi ia arne roasp t  stera oma, na acarie  ro l de an a at lit  lin otin  
ro l de an a at aier  aura ea u

BRAN RILE NOASTRE

ebsite omtim, bo at n surpri e  absolut savuroase   omtim, participant n cadrul evenimentului 
anului, arne po rill   omtim, tot mai pre ent n ma a inele partenere   omtim, pre ent periodic și 
n c suța poștal  a celor care ale  ustul 1  rom nesc  lit, n dialo  cu urnaliștii și blo erii  ști  
cu omtim la adio U  omtim n drum spre v r ul aula iri  ețete cu produse lit, ntr o carte de 
bucate de sen ație  oncept renc  ot do , b  lit  lit susține emisiunea eriți   randul omtim, n 
marile rețele de ma a ine  i aela ilic,  carne de porc

MOZAIC

e m ndrim cu... copii talentați, care merit  descoperiți  um s  ne bucur m de vacanța de var  n 
deplin  si uranț   iața e mai bun  c nd practici rav a a

REȚETE E SEN AȚIE

ri rui din conopid  și alam oiana de la lit  oma a  de porc cu sparan el, roșii c err  și sos cu 
prosecco, preparat cu semn tur  e  aniel rosu  ucate savuroase cu aura aurențiu și omtim

ENȚINEREA N I NIVEL NALT E BIO SEC RITATE  PRIORITATEA 
COMPANIEI!

espre starea de bine n conte tul pandemiei 1   mit eld om nia, n conte tul 1   
espre neutrali area ocarelor   enținerea unui nivel nalt de bio securitate  prioritatea companiei
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e spune c  adev ratul caracter al unei persoane 
se de v luie n situații limit  și n modul cum acea 
persoan   pus  n ast el de situații  reacționea . 
red c  n acest an al pandemiei ec ipa mit eld 
om nia a cut pe deplin dovada caracterului și a 

re ilienței sale.

at ne dup  mai bine de un an de ncerc ri 
nemai nt lnite, care ne au pus n situații di cile at t 
din punct de vedere sanitar, c t și al business ului 
nostru. ot s  a rm c  ec ipa noastr  a demonstrat 
c  poate si mereu resurse de a per orma, c iar 
și n momentele n care s au con runtat cu cele mai 
rele condiții. 

n ciuda situației enerate de pandemia 1  
și de epidemia de est  orcin  rican , ne am 
ndeplinit cu succes principala noastr  misiune, 
aceea de a o eri ran  bun . n mod responsabil , 
pentru milioane de rom ni  ndi erent de conte tul 
economic, carnea de porc proasp t , produs  local, 
r m ne un aliment esențial, care va  constant n 
topul pre erințelor, pentru mese ustoase, 1  
rom nești. 

reau s  v  mulțumesc, tuturor, nc  o dat , pentru 
mobili area e emplar  de care ați dat dovad , 
prin care ați demonstrat, o dat  n plus, coe iune 
și spirit de ec ip . cestea sunt lucrurile care ac 
di erența, mai ales n perioadele di cile. ste nevoie 
s  p str m aceast  ener ie de munc  dovedit  n 
lunile care au trecut, pentru a aborda cu succes 
aceast  perioad  de re acere post cri  . esta 
r m ne n continuare o amenințare, de aceea este 
nevoie s  menținem radul nalt de biosecuritate 
pentru a evita alte situații de contaminare. ste o 
lupt  continu , un r boi de u ur  n care am intrat 
nc  de la nceputul activit ții mele la mit eld, n 

7, c nd eram proasp t an a at și c nd am ost 
con runtat direct cu unda de șoc a pestei porcine 
care a atins atunci ermele noastre. 

Dragi colegi,
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Goran Panici
irector eneral



V         
   

red c  mi ar trebui sute de criterii s  pot ale e 
doar momente  din 1  ani de munc  n aceast  
ec ip  u sunt, n primul r nd, m ndr  de 
activitatea pe care o des șur m noi toți ca și 
companie.  i parte din industria alimentar , 
s  poți r ni cu alimente proaspete, rom nești, 
milioane de amilii, este o m ndrie aparte, pe care 
noi toți o putem considera usti cat  n raport 
cu alte industrii. unt oarte m ndr  de aptul c  
am cl dit mpreun  nc  din , de la ero, o 
companie pe care e orturile ec ruia dintre voi au 

cut o unic , mai bun  an de an, mai re ilient . 
unt sincer m ndr  c nd v d produsele omtim 

pe ra t n supermar et și se di erenția  de restul 
ntr un mod pl cut, c nd mer  n vi it  la cineva și 
mi spune c  e client omtim, sau c t de bun este 
un produs din amele noastre... sunt oarte m ndr  
c nd b iețelul meu spune c  acem cei mai buni 
ambur eri, și c iar l putem considera op an  
ntruc t consum  acest produs s pt m nal.

        S  
R          

      

V         
   

unt m ndru de toți acești 1  ani petrecuți n cadrul 
mit eld om nia deoarece am avut șansa de a 

m  de voltata n cadrul ec ipei, at t din punct de 
vedere pro esional, c t și personal. unt m ndru de 
cole ii mei și le sunt deopotriv  recunosc tor pentru 
reali rile noastre, ale ec ipei, ce au adus compania 
n punctul n care este pre ent.

        S  
R          

      
ro esionist des v rșit, dornic de nv țare, 

perseverent și devotat cole ilor s i și companiei.
         

         
 

robabil l aș ntreba c t de bine poate lucra n 

V         
  

unt m ndru de ecare dat  c nd, mpreun  cu 
ec ipa, reușesc s  cree  ceva nou, e un produs, e 
un brand nou, atunci c nd reușim s  ne demonstr m 
și s  ne recon rm m po iția de leader n industrie. 
unt m ndru de ecare dat  c nd reușim s  set m 

trenduri n piaț , c nd suntem inovativi și c nd v d 
c t de armonios lucr m noi, ec ipa lit, o ec ip  
ormat  din oameni cu e perienț  și pasiune. 

        E      
         

 
ș enumera doar c teva  serio itate, loialitate și 

prietenie.
         

         
 

V         
  

omentele n care reușesc s  orme , s  de volt 
și s  uni c ec ipe sunt pentru mine momente de 
mulțumire și m ndrie pro esional . 

        S  
R          

      
ș menționa trei aspecte care se combin  per ect și 

care sunt, din punctul meu de vedere, esența ec ipei 
mit eld om nia  e periența, responsabilitatea și 

pasiunea de care dau dovad  an a ații, n munca de 
i cu i.

         
         

 
u aș ale e niciodat  ba ndu m  pe r spunsul 

unei sin ure ntreb ri. nterviurile la care particip 
și eu durea  mai mult de obicei, pentru c  aloc 

Dana Brindescu-Iovanov
irector eneral

Divizia Carne Proaspătă

Goran Panici
irector eneral

V  V  
dministrator

Alex Barbos 
ie  inancial cer 
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E  S  R   NICĂ  
SPECIALĂ       

  

SPIRIT L E EC IPĂ      
   

E  E     LOIALITATE  
SERIO ITATE  PRIETENIE

E   S  R  EXPERIENȚA  
RESPONSABILITATEA  PASI NEA     

      

n primul r nd, ec ipa aceasta e U  și , 
și aceasta tocmai prin diversitatea ei, prin mi ul de 
personalit ți care lucrea  bine mpreun  i vine 
cu o etic et  curat , pentru c  bi ea  tot ce mi 
doresc la o ec ip  pro esionalism, loialitate, respect 
reciproc, desc idere și clar este oarte puternic

         
         

 
nd ale  un nou cole  care s  ac  parte din ec ipa 

omtim, mi doresc s  l cunosc ca om, ce tip de 
persoan  este, ce l motivea , cum ndește, cum 
privește viitorul, dar și ce a nv țat din trecut, așa c  
m  ndesc la c teva ntreb ri desc ise... una ar  
de e emplu, dac  te ndești la ultimii cinci ani din 
cariera ta, ce ai ace mai bine acum sau di erit și de 
ce
C         

  
lar bunul simț, cu tot ceea ce nseamn  acest lucru

ec ip . piritul de ec ip  la locul de munc  este 
esențial at t n evoluția companiei, prin susținerea 
proiectelor derulate, c t și n dep șirea situațiilor 
di cile, prin loialitate și cooperare.
C         

  
unt pro und recunosc tor p rinților mei pentru tot 

ceea ce am reali at. i m au educat și au avut ri  
s  mi asi ure toate cele necesare, ast el nc t s  
devin un adult responsabil, s  urme  o acultate și 
s  ncep o carier  ntr un domeniu dra  mie. au 
nv țat s  u corect, onest, s mi dau silința s  ac 
bine orice aș ace. 

u si uranț  aș ntreba pentru c t timp dorește s  
e parte din ec ipa noastr . ste oarte important 

s  cunoaștem intențiile, s  știm dac  ne putem ba a 
unii pe alții. spunsul acesta m ar a uta s  evalue  
dac  pune preț pe loialitate, serio itate și stabilitate. 
c ipa lit este caracteri at  de aceste atribute și 

caut  membrii care s  le prețuiasc  și s  le respecte 
la el de mult.
C         

  
orectitudinea este valoarea cea mai de preț 
nv țat  de la p rinții mei. in cont de ea at t n 
viața personal , c t și n cea pro esional . n ona 
de business, corectitudinea n raport cu an a ații, 
clienții și toți partenerii noștri este cea care ne a 
a utat s  menținem și s  creștem po iția brandului 
lit n industria alimentar .

timp su cient n descoperirea atitudinii candidatului 
aț  de de voltarea pro esional  și pentru a area 

motivației sale ilnice. unt atent la ale erile 
pro esionale pe care le a acut de a lun ul timpului 
și ncerc s  nțele  care au ost motivele din spatele 
acestora. e scurt, sunt interesat n e al  m sura 
de competențele pro esionale, dar și de resortul 
motivațiilor și de atitudinea sa aț  de de voltare.
C         

  
ea mai important  nv ț tur  primit  din partea 

p rinților, prin intermediul e emplului, este le at  
de inte ritate și bun simț. ulțumit  p rinților mei, 
am nv țat de ce este important s  nu ale  n viaț  
varianta cea mai mai ușoar , c iar dac  poate  cea 
mai comod . 



drian ros, ministrul riculturii, a vi itat abrica 
lit, parte a rupului mit eld om nia, la 
nceputul lunii iunie 1. l turi de dl. ministru 
drian ros s au a at europarlamentarul ircea 
ava și pre ectul udețului lba, icolae lbu, 

precum și administratorul abricii de me eluri lit, 
oicu ușcan.

i ita a inclus spațiile de producție ale abricii lit, 
a at  n udețul lba, una dintre cele mai importante 
companii de pe piața de me eluri din om nia, cu o 
e perienț  de peste  ani n acest domeniu. 

Adrian Oros, ministrul 
A     

 E
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C          
         

S  R       
 

rimul dintre ele este Top 1000 cele mai mari 
  R , ediția 1, publicat n 

luna martie și reali at de presti iosul cotidian de 
business iarul inanciar, n care mit eld om nia 
ocup  onorantul loc  ntre cele mai mari companii 
din industria alimentar  și a b uturilor. 

ot n luna martie, ransilvania usiness a publicat 
T      , unde mit eld 

om nia a ost clasat  pe po iția a a. 
u doar mit eld om nia se bucur  de 

notorietate, ci și compania lit  otrivit aceleiași 
publicații ransilvania usiness, lit urea  pe 
locul  n T       
Alba și pe locul 7 la  . 

ești la el de bune ne vin și pentru brandurile 
noastre  t t omtim, c t și lit urea  lun  de 
lun  n T         
R , ocup nd po iții de top n clasamentul 
reali at de e perții de la e ist esearc .

S  R   E  
 

V         
   

e ecare dat  c nd reușesc s  duc la cap t ceea ce 
mi am propus sunt mulțumit, nu neap rat m ndru.

        S  
R          

      
intre atributele care mi vin n minte acum, ar  

ec ip  t n r   cu tot ceea ce nseamn  tinerețea 
 c teodat  prea ncre toare și care dorește s  și 

compense e lipsa de e perienț  prin nv țare.
         

         
 

Silviu Murariu
irector eneral

T     NCĂ  
STRĂ ANIE   

red c  nu poti ici caracterul unui om doar prin 
r spunsul la o ntrebare, și cred c  adesea te poți 
nșela. e obicei, n cadrul interviurilor ncerc s  
a u c t mai multe despre istoricul pro esional al 
candidatului și de ce dorește s  se al ture ec ipei 
noastre.
C         

  
ot ce obții prin munc  și str danie ți aduce 

satis acții. 

n ima ine, de la 
st n a la dreapta  
V  V , 

dminitrator lit  
C  O , 

irector eneral lit
Nicolae Albu, re ect 
udețul lba  

Adrian Oros, inistrul 
riculturii  

Mircea Hava, 
uroparlamentar.

Editorial 
interviu



n colaboare cu autorit țile sanitar veterinare, 
compania lit a or ani at n luna unie 1 un 
centru mobil de vaccinare la sediul s u din arda. 

n a ații lit au avut posibilitatea de a ale e s  se 
prote e e mpotriva virusului 1 , ntr un mod 
accesibil, c iar la sediul rmei. 

C      COVI

accinarea mpotriva 1  este important  
pentru c  reduce riscul de mboln vire și riscul de a 
de volta o orm  sever  de boal . 

accinarea este un instrument important pentru a 
opri r sp ndirea pandemiei, sc dea supra nc rcarea 
unit ților sanitare, permiț nd ast el, redesc iderea 
unit ților sanitare pentru pacienții non . 

st el, vor  create condițiile pentru redesc iderea 
activit ților socio economice și nlesnirea liberei 
circulații.

ursa  www.vaccinare-covid.gov.ro

Campania de vaccinare 
   E
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n ultimele luni, compania noastr  a des șurat o 
campanie de in ormare adresat  an a aților, pentru 
conștienti area riscurilor asociate pandemiei 

1 . 

rote area noastr  și a celor dra i este 
responabilitatea ec ruia dintre noi  

ctivitatea noastr  este una de ba  o erim ilnic 
ran  si ur , n mod responsabil. ceast  activitate 

poate  des șurat  doar cu an a ați care nțele  c t 
de important  este munca lor. ompania dorește s  
mulțumeasc  pe aceast  cale tuturor an a aților care 
au nțeles aptul c  industria n care activ m este 
esențial , c  trebuie s  aib  ri  de s n tatea lor și 
a celor din ur și au ales s  se vaccine e.

V        
#ROVACCINARE

entru mai multe in ormații si ure, o ciale, vi itați 
pa ina  vaccinare-covid.gov.ro!

C    
V   COVI

Programul „Solidar cu 
     

  CSR A

C    
asupra pericolului Pestei 
P  A  PPA

ompetiția omanian  ards  ediția 1 și a 
propus s  aduc  n prim planul opiniei publice și s  
pun  n valoare proiectele, produsele și campaniile 
de responsabilitate social   ale companiilor 
din om nia, implementate pe parcursul anului 
2020. venimentul a adus, de asemenea, un plus 
de vi ibilitate celor mai de impact acțiuni de , 
contribuind ast el la o mai bun  cunoaștere a 
domeniului responsabilit ții sociale n om nia.

n cadrul competiției au ost premiate companiile 
care au a utat la mbun t țirea și c iar sc imbarea 
po itiv , pe termen lun , a calit ții vieții an a aților, 
clienților și comunit ților din om nia. ști torii 
au ost anunțați n cadrul unei ale online care a 
avut loc n luna aprilie a acestui an. 
n cadrul acestei ediții, mit eld om nia a 
nscris dou  proiecte  cțiunile derulate n cadrul 
pro ramului de tradiție A    și cele 
derulate n cadrul noului pro ram  „Solidar cu 
sistemul medical”.

S  R      
  ENȚI NE   S   

proiectul „Solidar cu sistemul medical”! 
roiectele medicale nanțate n cadrul acestui 

pro ram, inițiat de compania noastr , au a uns 
la valoarea de .  euro  oul pro ram a 
venit n spri inul instituțiilor medicale și sanitare 
publice, uri care au stipulat n statut obiectul 
de activitate asistența medical  sau mbun t țirea 
condițiilor de viaț  a persoanelor care su er  de 
di erite a ecțiuni medicale, precum și centre publice 
de n ri ire pentru v rstnici, a c ror activitate ilnic  
presupune utili area ec ipamentelor medicale.
Smithfield România a mai fost premiată în cadrul 
competiției CSR Awards în perioada 2013-2016 cu 
premiile: Mențiune pentru programele „Smithfield 
Prieteni” și „Adoptă un râu”, Locul III pentru 
programul „P.O.R.C.” și Locul II pentru programul „Din 
nou la școală”.

C  R  CSR A  

S  R     
  

   

nc  de la apariția primelor ocare de est  orcin  
rican   n om nia n anul 17, ntrea a 

ec ip  mit eld om nia a depus e orturi pentru 
a prote a punctele de lucru, ermele și unit țile de 
procesare a c rnii, prin nt rirea procedurilor de 
biosecuritate, comunicare continu  și campanii de 
in ormare și conștienti are asupra riscurilor care 
deriv  din apariția bolii n om nia. 
ampania de comunicare se des șoar  cu 

consecvenț  și inte rea  e orturile ec ipei at t la 
nivel intern, c t și e tern, prin mi loace e ciente 
de in ormare, care transmit in ormații despre 

     ast el 
nc t s       PPA  

R
 n orm ri s pt m nale trimise tuturor cole ilor, 

un num r de peste 171 ediții p n  n pre ent, 
ncep nd cu anul 17
 estionar adresat cole ilor din departamentul 

producție, pentru e cienti area și personali area 
in orm rilor periodice pe subiectul 
 re ent ri și clipuri rulate pe ecranele din onele 

de producție și spații comune puncte de recepție, 
s li de mese  
 ateriale ra ce in ormative a șate pe 

monitoarele cole ilor de la birouri
 șe distribuite at t intern, n punctele de lucru 
mit eld om nia, c t și e tern, c tre ermierii 

independenți, cresc torii de animale cu care 
colabor m
 ampanie de in ormare prin distribuirea de 

a șe și ere, n localit ți c eie din udețul imiș, 
comunit țile rurale a ectate de acest virus
 articiparea la campaniile de in ormare  

conștienti are derulate de asociațiile de pro l.

ubiecte abordate n cadrul   
voluntar de c tre mit eld om nia
 cțiuni obli atorii pentru prevenirea e tinderii 

virusului  indicații și contraindicații pentru turiști  
 n ormații despre pre ența virusului n om nia 

și U
 ecomand ri pentru a evita e tinderea acestuia  
 ecomand ri speci ce pentru v n tori și detalii 

despre recompensele stipulate prin le e  
 ndicații pentru recunoșterea animalelor a ectate, 

po e ilustrative, detalii privind transmiterea 
virusului.
mplicarea ec ruia dintre noi și respectarea cu 
strictețe a     

    asi ur  n 
continuare protecția oote niei rom nești. 

NN



11

o aic 
mit eld 

om nia 

diția 1

r.
1

10

o aic 
mit eld 
om nia 

diția 1 

r. 
1

        
        

 C  C      
   C     

ediul di ital, tele oanele și rețelele de sociali are 
au devenit indispensabile n viața de i cu i. n 

om nia, n luna ianuarie 1, 1  milioane de 
rom ni din totalul de 1  milioane au conturi de 
ocial edia, iar n medie, un utili ator rom n 

petrece ilnic   și 1  min pe plat ormele de 
sociali are. ,  din acest timp este olosit c ut nd 
in ormații despre branduri. i rarea masiv  n 
mediul online a comunic rii brandurilor a ost 
de asemenea un ar ument important, la el și 
dorința noastr  de a  din ce n ce mai aproape de 
consumatorul nal, de a a a care sunt nevoile și 
obiceiurile sale. Un alt motiv a ost diversi carea 
porto oliului de produse și lansarea unor ame 
care vi ea  un public țint  la care se poate a un e 
ușor prin intermediul canalelor ocial edia. 

randul omtim a dovedit cu brio c  poate ace aț  
di itali rii. odul n care a ost primit omtim pe 
ocial edia indic  aptul c  momentul de lansare a 
ost cel potrivit.

C       C     
     

 așteptam ca viitorii ani ai pa inilor omtim s  
aprecie e un conținut de calitate, destinat pre ent rii 
unor produse de calitate. u m am așteptat ca 
publicul s  e at t de implicat, s  mear  mai 
departe de un li e sau un s are, și s  o ere eedbac  
constant, s  ne adrese e at t de multe ntreb ri 
despre produse, la care ncerc m s  r spundem c t 
mai detaliat și prietenos de ecare dat .
S        

      I   
 C        

 
ntre ul proces de lansare a ost interesant. itc ul 
de creatie a ost partea pre erat , deoarece am avut 
oca ia s  observ diverse concepte creative prin care 
putem spune povestea omtim. u urmat apoi etape 
n care am stabilit pilonii de conținut, adic  tipurile 
de materiale pe care dorim s  le comunic m și 
modul n care se va construi n online personalitatea 
brandului omtim. c ipa  s a bucurat de spri inul 
ec ipei de mana ement, care s a implicat nc  
din etapele timpurii ale proiectului și care a adus 
contribuții valoroase n trasarea pilonilor care stau 
la ba a comunic rii.
C       

 
n ecare lun  edit m un plan editorial, care prevede 
ce materiale vor  postate și n ce i. rodusele care 
ar trebui aduse n atenția anilor ntr o anumit  
perioad  sunt desemnate de departamentul n ri. 

P  C    
 

nterviu L  B  
A  PR S  R

n atribuția departamentului  este inclus  ona 
de creativitate, respectiv modul n care pre ent m 
produsul și care sunt mesa ele pe care dorim s  le 
transmitem clienților. entru un conținut dinamic 
și captivant, ec ipa  pre tește o am  lar  de 
post ri  de la in ormații de nutriție la rețete video 
sau ocuri. cestea urm resc creșterea atașamentului 
urm ritorilor aț  de pa in  și de brand. ctivitatea 
mea ilnic  cuprinde de voltarea conținutului 
editorial, dar și interacțiunea cu urm ritorii pa inilor 
de  și . ntre  proiectul repre int  o munc  
susținut  n cadrul departamentului , dar și un 
permanent dialo  cu cole ii din n ri și alitate, 
care ne a ut  cu in ormații necesare n interacțiunea 
cu anii pa inilor, și c rora doresc s  le mulțumesc 
pentru colaborare.

         
       

        C
esi ur  n pre ent veri c de c teva ori pe i 

pa ina, ns  la primele post ri veri cam la c teva 
eci de minute cum evoluea  situația și cum sunt 

primite post rile. Urm ritorii și au ar tat interesul 
și dorința de a cump ra produsele c iar de la 
prima postare, acolo unde am pre entat ea a 
din ama orc roasp t, solicit nd at t in ormații 
despre prețuri, c t și lista ma a inelor n care sunt 
distribuite produsele.
C      

area ma oritate a comentariilor sunt repre entate 
de uri animații scurte, repetitive , care e prim  
aprecierea urm ritorilor pentru produsele omtim. 

 alt  parte semni cativ  a comentariilor e prim  
interesul urm ritorilor de a locali a produsele n ce 
ma a ine, din ce orașe . m observat un atașament 
mare al urm ritorilor aț  de brand. nteracționea  
cu post rile noastre, r spund la ntreb ri de enul 

e arnitur  ai pune l n  otletul orc Ușor , 
su erea  oca ii de consum, ne trimit ima ini cu 
produsele omtim tite, au ri  s  ne trimit  ur ri 
n momentele de s rb toare și ne ncura ea  s  
desc idem ma a ine proprii n diverse orașe, pentru 
a le  mai aproape.

        
conturilor de social media ale brandului Comtim, 

        
 C

r s tura comun  este evident pl cerea de a savura 
carne de porc calitativ , 1  rom neasc  area 
ma oritate a anilor activi cunosc povestea brandului, 
dinainte ca aceasta s  e spus  pe plat ormele de 
ocial edia. aptul c  știu de a in ormații despre 

produse, dar sunt n continuare interesați s  a e 
detalii noi, susține și mai mult deci ia de a comunica 
brandul n cadrul acestor plat orme.
C       P    

    

C   L        
       C  

 PT  E       C   
R  P         PR 

     S       
    C     

       
         

        
C     S   L  

     PR     
  

mit eld om nia continu  s  investeasc  n 
de voltarea business ului și n creșterea m surilor de 
biosecuritate care s  limite e r sp ndirea virusului 

 n unit țile sale de lucru. 
ncep nd cu anul 1 , mit eld om nia a obținut 
nanțare pentru 1  proiecte depuse la  enția 

pentru inanțarea nvestițiilor urale , pentru 
reali area de investiții n creșterea capacit ților de bio
securitate n r ndul ermelor din udețele imiș și rad. 
n pre ent,  proiecte au ost implementate inte ral, 
iar prin intermediul acestora am reușit s  ac i ițion m 
ec ipamente necesare limit rii r sp ndirii virusului 

, printre care  incineratoare mobile de mare 
capacitate, pompe de i ieni at prin sp larea cu 
presiune, eneratoare electrice, stații de de in ectare  
i ieni are a m inilor, containere e pentru utili are ca 

ltre uscate  etc.
 serie de alte 11 proiecte se a  n acest moment, 

n stadiul de implementare și vi ea  urm toarele 
investiții  moderni area sp l toriilor auto e istente 
pentru u ul otei proprii, construirea de noi 
sp l torii auto, instalarea unor sisteme de sp lare 
a roților autove iculelor n erme, construirea unor 
de in ectoare rutiere la intrare n erme și ac i iția 
unor ec ipamente de termode in ecție.

N     
  PPA

n perioada  mai 1, repre entanți ai 
mit eld om nia au participat la po on erința 
nternațional  eat il . n cadrul evenimentului 
au ost pre enți ermieri, procesatori, repre entanți 
ai instituțiilor uvernamentale și specialiști din 
industriile de lapte și carne din om nia. 
ubiectele discutate au ost abordate sub enericul 
Sectoarele de carne și lapte ale României, la 

startul unei noi istorii . ompania noastr  a ost 
repre entat  la eveniment de c tre lorin aba, 
e ar udoșean, adu iț  și o dan an.
mit eld om nia a ost premiat  cu iploma 

de celenț  pentru naltul etalon al activit ții de 
producție a c rnii de porc, precum și pentru calitatea 
des v rșit  a produselor procesate și comerciali ate 
sub brandurile omtim și lit.

S  R  
    

E C   
 

NOU! 
S  

social mediaon orm reacțiilor la post ri, detașat, cele mai iubite 
produse sunt c ricica din ama un de tit și 

icii omtim. Un num r mare de reacții po itive 
primesc și otletul din ama orc roasp t, ea a 
și ripioarele. remiul pentru cea mai distribuit  
postare mer e c tre sc ricica din ama de un de 

tit. 
C            

      
m primit eedbac  po itiv din partea cole ilor 

pentru noul proiect   bucur s  v d c  sunt 
implicați n populari area pa inilor  distribuie des 
post rile, las  comentarii, r spund provoc rilor și 
ne o er  eedbac  atunci c nd identi c  aspecte 

care pot  mbun t țite. precie  interesul lor și 
dorința de a contribui la populari area pa inilor. 
e aceast  cale, doresc s  le mulțumesc și s  i 

invit s  e n continuare c t mai activi  i s  stea 
mereu cu oc ii pe pa in , sunt pre tite post ri tot 
mai interactive, ns  mai multe nu spunem acum... 

str m surpri ele, la timpul lor. 
C         
C     
ocmai pentru a nu strica armecul surpri elor, v  

spun doar at t  stați conectați  Urm riți ndeaproape 
pa inile de ocial edia omtim  aceboo , 
nsta ram și outube pentru o var  plin  de ust.

N

NOU! 
S  
social media

n ima ine, de la st n a la dreapta  
R  , ational ales ana er odern 
etail  Florin Raba, irector n ri, Bogdan Ban, 
oordonator ustenabilitate, C  L , eput  
ational ales ana er



13

o aic 
mit eld 

om nia 

NOU! 
S  

social media

diția 1

r.
1

NOU! 
S  
social media

12

o aic 
mit eld 
om nia 

diția 1 

r. 
1

a inile de social media omtim și au propus nu 
doar creșterea popularit ții produselor, ci și s  e 
al turi de anii brandului n cele mai importante 
momente din viața lor.

rin intermediul plat ormelor sociale o erim 
recomand ri de consum pentru produsele omtim, 
s aturi pentru o diet  ec ilibrat , ocuri potrivite 
pentru un moment de respiro, rețete pentru 
pasionații de tit și c te altele  

in ed n este cea mai mare rețea pro esional  de 
pe internet, utili at  pentru recrutarea și an a area 
persoanelor din ntrea a lume. lat orma permite 
utili atorilor s  se conecte e și s  și consolide e 
relațiile pro esionale sau s  a e care sunt abilit țile 
c utate n diverse sectoare de activitate.
a nceputul lunii martie, peste  milioane de 

rom ni utili au aceast  plat orm . entru a  
aproape de pro esioniștii din domeniile de interes 
ale companiei, mit eld om nia are o secțiune 
special alocat  n cadrul contului corporate 
mit eld oods. i itatorii pa inii pot a a date 

relevante despre companie, modul n care ne 
des șur m activitatea pe ba a unor principii de 
sustenabilitate sau cum ale em s  m al turi de 
comunit țile n care activ m. 
a ina poate  accesat  olosind lin ul  https://

l m m m l l
romania/   invit m s  ap sați butonul follow

nc  de la lansarea brandului omtim pe plat ormele 
de sociali are, interacțiunea cu anii a ost oarte 
dinamic  a ina n care veți si in ormații despre 
produsele ustoase din amele omtim s a bucurat 
de ani activi, care reacționea  des n comentarii. 

ceștia ne arat  aprecierea lor pentru produsele 
omtim și pentru munca depus  de ec ip .

„Foarte bun baconul!“
„Comtim - Un mare Brand!!“ 
„ l m m ă u r ul l mă
„ u r u u u
„Cei mai buni mici ever!“
„ ă ă u ă
„ u r u postare ici
„ r u ă ă postare ur er
„Îmi plac produsele Comtim“
„Super tare“ postare acon
„Foarte gustos“ postare acon
„Foarte bun“ postare ate
„ r u u l l m m
m ul um ărăm l m ul l r

„ u ă r u ă postare c ricic

e s rb tori, rnații de cas  lin de arne, ob  
tra și altaboșii lit remium s au reunit ntr un 

platou estiv, pre tit de Teo’s Kitchen. ețeta video 
di u at  pe YouTube, post rile de pe Facebook, 
nsta ram și conținutul promovat de ec ipa noastr  
n social media s au bucurat de o mare vi ibilitate și 
de un eedbac  apreciativ, de calitate.
n ebruarie, Teo’s Kitchen a mbr cat crenvurștii 
noștri cu piept de pui e tra n aluat, i a uns cu unt 
aromat și i a așe at ntr o coroniț  sen ațional , 
l n  sosul pre erat. 

inunea aceasta, marca lit, e de testat, savurat și 
l udat  

cum, la  luni de la lansarea brandului omtim 
pe plat ormele de sociali are, contul de aceboo  
omtim unește peste 1 .  pasionați de produse 

din carne de porc 1  rom neasc . e bucur m de 
un raport ec ilibrat din punct de vedere al enului, 

e c  vorbim de anii care aprecia  pa ina, e c  
ne re erim la cei care interacționea  cu post rile. 

area ma oritate a anilor omtim locuiesc n 
re iunea anat și ucurești.
n luna aprilie, brandul omtim s a bucurat de 
cel mai mare procent de talkability . ermenul 
n lobea  num rul de utili atori unici care au 
creat o anumit  poveste  despre brandul nostru, 
adic  orice in ormație nou  despre brandul nostru 
care apare n secțiunea out ți, e c  e vorba 
despre un c ec in, o postare pe pa ina noastr , un 
comentariu, un s are, etic etarea unui prieten etc.

C       S  R   
  L I

Fanii Comtim

R     E
C     C   

  

ncep nd cu anul 1 , suntem cu un clic  mai 
aproape de consumatorii noștri, c nd au ost lansate 
pa inile Magazin Comtim, Smithfield România, 
respectiv Elit, pe Google Căutare și Google Maps

cum, mai mult dec t oric nd, in ormațiile despre 
companie sau despre pro ramul cu publicul sunt 
la ndem na celor interesați. lat orma permite 
adresarea ntreb rilor despre locuri de an a are și 
locurile unde pot si produsele noastre. 

I      
MyBusiness

e conturile de aceboo  și nsta ram lit 
evidențiem bucuriile simple ale vieții și n special 
pe cei care pot vorbi despre m ncare r  s  se 
plictiseasc , mereu cu po t
e pre tim mereu ceva bun, cu ust des v rșit  
nd toți cei dra i se adun  la mas , me elurile lit 

ac sen ație n orice combinație. ar pentru porția 
de inspirație, invit m anii lit s  vi ite e mereu 
pa inile de aceboo  ori nsta ram, unde pot si 
rețete rapide, idei de ust ri și, de ce nu, muuuuulte 
motive de distracție.
entru anii ustului des v rșit, r s țul culinar e 

tr it autentic, n urul mesei, iar laudele și aplau ele 
și sesc ecou di ital c iar pe pa ina noastr , n 
comentariile concursurilor.

 pre ent m c teva r nturi din succesul pa inii 
noastre și v  invit m la li e, s are, subscribe
o t  mare

Social media Elit 2021

e ultatele concursurilor lunare de pe rețelele 
de ocial edia lit sunt dovada entu iasmului 
și aprecierii me elurilor cu ust des v rșit. anii 
creativi și implicați, n num r mare, nu au e itat s  
mp rt șeasc  n comunitate pre erințele de consum 
și combinațiile de sen ație n care se re sesc 
bun t țile cu ust des v rșit.

edeta concursurilor lit este ntodeauna produsul 
n sine, iar povestea cu sens și bun ust pe care 
o spune cump r torul despre rețetele și ust rile 
rapide, des v rșite, inspirate de brandul nostru 
este r splata muncii de de voltare a produsului. 

e bucur m de sute de ast el de povești, notate n 
comentarii, de c tre urm ritorii pa inii.

Concursurile Elit din Social Media 
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mit eld om nia a participat și anul acesta la o 
nou  ediție a t r ului online de oburi n a atori de 
top usiness . 
P   a permis contactul dintre candidați 
și repre entanții companiilor participante, prin 
intermediul unui c at room. n urma acestei ediții, 
cole ul nostru aniel lie din cadrul departamentului 
de esurse Umane a interacționat cu peste 1  
de potențiali candidați interesați de mit eld 

om nia.
ubiectele abordate de ma oritatea candidaților 

au ost  po ițiile vacante, sarcinile și pro ramul 
de lucru. tabilitatea locului de munc  r m ne 
un subiect relevant, abordat des n procesele de 
recrutare din ultima perioad .
„Având în vedere că a fost a doua ediție online la 
care am participat, pot face o comparație cu anul 
trecut, și observ o creștere și o deschidere mai mare 
a candidaților față de ediția precedentă. Interacțiunile 
online dintre recrutori și participanții de la târg au 

eria proiectelor menite s  consolide e po iția 
mit eld om nia de an a ator pre erat n ona 

de vest a ț rii a continuat și n ultimele  luni  n 
str ns  colaborare, departamentele esurse Umane 
și omunicare și elații ublice au reali at un clip 
video de pre entare a bene ciilor de care se bucur  
an a ații mit eld om nia. cesta va  utili at n 
cadrul t r urilor de cariere, și pre int  in ormații de 
interes pentru candidații care caut  s  se an a e e. 

 invit m pe contul de outube omtim pentru a l 
vi iona

Un alt pas important reali at n procesul de 
consolidare a po iției de an a ator pre erat a ost 
de voltarea unei rețele de promotori n cadrul 
comunit ților n care avem puncte de lucru. embrii 
departamentului de esurse Umane au vi itat 
lideri de opinie din cadrul comunit ților mit eld 

om nia, pentru a pre enta oportunit țile de 
an a are o erite de companie.

S  R  
  A   

Top 2021

C    
    

S  R   
     

  

B      
 S  R

entru in ormații Cristina Florea,  
alent c uisition eam eader,  
mit eld om nia

crescut și mă aștept ca la ediția viitoare să avem 
rezultate și mai bune. Pentru mine personal a 
fost ceva nou, dat fiind faptul că sunt obișnuit cu 
interacțiunea directă cu candidatul. Având în vedere 
contextul actual, ca specialiști în recrutare, cred că 
trebuie să fim deschiși la nou și să găsim metode prin 
care să facilităm comunicarea cu candidații interesați 
de compania noastră”, ne a povestit cole ul nostru 

aniel lie  pecialist ecrutare ivi ia arne 
roasp t .

in dorința de a ne asi ura c  anunțurile noastre 
de an a are a un  la un num r c t mai mare de 
posibili candidați, a ost plani cat  și implementat  
o campanie de mediati are pe un canal radio. 

ctivit țile din aria emplo er brandin  vor continua 
și n urm toarele luni.

erioada de inte rare la noul loc de munc  este 
e trem de important  pentru ecare nou an a at
mit eld om nia dorește s  o ere noilor an a ați 

o e perienț  de inte rare po itiv , c t mai ușoar , 
care ncepe nc  din prima i.  e perienț  pl cut  
a ut  la construirea unui brand de an a ator puternic 
și pune ba ele succesului pe termen lun
mplementarea unui pro ram cu acțiuni speci ce 
nu asi ur  doar noilor an a ați anumite bene cii, ci 
aduce o valoare ad u at  la nivel de companie. 

Obiectivele programului

 comodarea rapid  a noilor an a ați
 etenția an a aților n primii 1  ani de la 

an a are
 ptimi area productivit ții n primele luni de la 

an a are
 mbun t țirea și consolidarea brandului de 

an a ator pre erat.

Etapele procesului

 uperiorul direct aloc  noului an a at un 
coec ipier budd  ncep nd cu prima i de activitate
 u 7 ile lucr toare nainte de nali area 

perioadei de prob , superiorul direct, specialistul  
și budd ul alocat noului an a at au prima sesiune 
de eedbac
 u  ile nainte de nali area perioadei de 

prob , an a atul și superiorul direct au sesiunea 
nal  de eedbac , pentru evaluarea perioadei de 

acomodare
 nainte cu 7 ile de nali area perioadei 

de inducție, budd ul pre int  superiorului 
direct observațiile sale cu privire la evoluția și 
comportamentul noului an a at.

C   P  B  

 istemul implic  atribuirea unui amic  la locul 
de munc , care idea  noul an a at n primele 
s pt m ni de activitate
 ste o metod  prin care transmitem cunoștințe 

și in ormații noului an a at, acilit nd inte rarea și 
orientarea acestuia
 udd ul este partenerul de drum al noului 

an a at
 sist  la perioada de adaptare, o er  in ormații 

despre cum se des așoar  lucrurile n companie, care 
sunt procesele, procedurile și modul de lucru
 ste disponibil pentru a pre enta noului an a at 

compania, colectivul și acilitea  amiliari area 
acestuia cu or ani ația
 Un ast el de sistem ncura ea  noul an a at s  
mp rt șeasc  cunoștințe, te nici și metode nt lnite 
n e periența anterioar
 ceste idei noi pot duce la de voltarea  

e cienti area anumitor procese. 

C    
procesele 

departamentului

Profilul 
unui buddy

E    
accesibil noului 

L    

A   
de comunicare 

    
   

altor persoane

A     
   

pedagogice

E    
 

Are o atitudine 
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radiția de a avea un se on al r tarelor de neuitat 
continu  și n acest an  

rodusele omtim vor  vedetele ilelor petrecute 
cu amilia și prietenii, și vor aduce momente de 
neuitat, numai bune de pus n ram  sau pe rețelele 
de sociali are  

 invit m s  ne trimiteți ima inile surprinse la 
adresa  a nalul concursului vor 

 desemnați doi c ști tori. 

ștept m cu interes ima inile p n  la nalul lunii 
septembrie 1

ele mai reușite ima ini vor  nc rcate la secțiunea 
tor  a pa inii de Facebook Comtim cu acordul 

participantului , iar toți participanții vor avea parte 
de un premiu surpri .

P       8

mit eld om nia a de voltat și aplic  cu 
consecvenț  și continuitate pro rame strate ice, 
politici și proceduri de lucru n domeniile  protecția 
mediului, bun starea animalelor, si uranța 
alimentar , calitate, s n tate și securitate, drepturile 
omului etc.
a debutul acestui an, ivi iile erme și arne 
roasp t  ale companiei au demarat demersurile de 

recerti care și re nnoire pentru certi c rile interne 
obținute din partea U  ustria,  și . 

 C  P
nternational ood tandard
lobal tandard or ood a et
erti cat  
erti cat  1
erti cat  1 1 1

 
erti cat  1 1
erti cat  1
erti cat  1 1 1
erti cat  1

str m n continuare an a amentele noastre, care 
ne de nesc pentru standarde nalte de calitate și 
ncrederea consumatorilor n produsele noastre. 

S  C  
C    

R     
management 
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entru a s rb tori  artie  iua nternațional  
a emeii  mit eld om nia a o erit cadouri 
bene ciarilor și an a aților erviciului de utor 

alte  din om nia, liala imișoara. 
Serviciul de Ajutor Maltez în România este una 
dintre organizaţiile umanitare ale Ordinului Suveran, 
Militar şi Ospitalier al Sfântului Ioan Botezătorul de 
Ierusalim, care contribuie la transmiterea unei tradiţii 
de aproape zece secole în ajutorarea nevoiaşilor şi 
protejarea bolnavilor.

a imișoara, asociația estionea  o cantin  
social  unde  de persoane m n nc  ilnic și un 
a il de b tr ni n care locuiesc 1  bene ciari. t t 
bene ciarii cantinei sociale, c t și ai c minului, 
precum și cei  de an a ați ai acestuia s au bucurat 
de  mese cu produse de carne omtim. 

S  R   
  S   

A  

e l n  delicioasele mese preparate cu produsele 
omtim, bene ciarii și an a ații a ilului de b tr ni 

au primit ori par umate și colorate, care au adus 
prim vara mai aproape, și pr ituri pentru un 
moment dulce. 
„În numele beneficiarilor și angajaților SAMR filiala 
Timișoara, mulțumim din suflet tuturor celor care 
ne-au adus primăvara în suflet și acasă”- aceboo  

alte  imi oara  .
ulțumim departamentului c i iții, ivi ia erme, 

pentru spri inul acordat n ac i iționarea și livrarea 
cadourilor.COMTIM LA IARBĂ 

VERDE

P      8

n colaborare cu U , mit eld om nia 
a de voltat n ultimele luni o ba  de date 
care urm rește acilitarea accesului ermierilor 
independenți la in ormația re eritoare la num rul 
de parcele disponibile pentru arendare deținute de 
companie. 
mit eld om nia deține 1 .  a de teren 
n udețele imiș și rad, care sunt lucrate, n 

S  R    
     

propriilor terenuri agricole 

procent de 1 , prin arendare c tre ermierii din 
ona anatului, ermieri speciali ați n cultivarea 

cerealelor. 
oua plat orm  online de tip art  va o eri 

posibilitatea de a vi iona n timp real stadiul ec rei 
parcele n parte, iar n ca ul celor disponibile pentru 
arendare, posibilitatea de a plasa o o ert , prin 
accesarea m l r
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tatus pro ram    la  1 . . 1.

tudenții acult ții de edicin  eterinar  din 
cadrul U  și medicii veterinari practicanți 
bene icia  acum de un nou material didactic, 
publicația R   P

epertoriul de ara itolo ie de volt  tematica 
para iților mami erelor și p s rilor. 
„Acest stil didactic comprehensiv este mai ușor de 
urmărit și însușit de practicienii medici veterinari. 
În activitatea curentă sanitar-veterinară, timpul 
este un element limitant, care nu-ți dă răgaz să 
consulți tratate de specialitate, să poți ulterior stabili 
un diagnostic etiologic. Aici este „secretul” acestei 
cărți. Este anti-cronofagă. Aștept reacția firească 
(eventuale critici) din partea colegilor practicieni. 
Studenții care au primit cartea susțin ideea că acest 
material bibliografic le-a ușurat munca în pregătirea 
examenului clinic și practic la disciplina de Boli 
parazitare.”  ro . dr. on prescu   imișoara

ublicarea materialului a ost posibil  mulțumit  
spri inului inanciar o erit de mit ield om nia.
ot n bene iciul studenților acult ții de edicin  
eterinar  din cadrul U , mit ield om nia 

a o erit materialul didactic necesar n instruirea 
didactic .

mit ield om nia a o erit spri in inanciar 
sociației ulturale Nicolae Ursu  n vederea 

reali rii unei noi ediții a revistei locale Foaia 
Șanovițană , care surprinde momente din viața 
satului b n țean.

S    
academic 

S   

ocietatea tudențeasc  de irur ie din om nia 
și a propus s  promove e educația pe teme de 
c irur ie n r ndul studenților de la acult țile 
de edicin  din ntrea a țar , prin or ani area 
de activit ți științi ce și sociale care conturea  
portretul medicului de m ine.
n luna martie, asociația a or ani at or s op ul 

asic ur ical ills or esidents  cu scopul 
de a o eri tinerilor medici oportunitatea de a 
deprinde și e ersa manevre c irur icale de ba . 
iecare participant a avut propria mas  de lucru, 

instrumentar c irur ical și materiale de pre tire, 
care au ost puse la dispo iție de c tre or ani atori.
mit eld om nia a venit n spri inul 

or ani atorilor o erind materialul didactic necesar 
or s op ului.

el mai nou pro ram de responsabilitate social  
lansat de mit eld om nia n , n bene ciul 
sistemului medical, se a  acum n plin proces de 
implementare n cadrul instituțiilor medicale. 

inia de nanțare n valoare de 1.  mil ei a ost 
alocat  n bene ciul a 1 de instituții medicale 
publice și uri care au stipulat n statut obiectul 
de activitate asistența medical  sau mbun t țirea 
condițiilor de viaț  a persoanelor care su er  de 
di erite a ecțiuni medicale.

rintre activit țile care se a  n pre ent n 
proces de implementare mențion m  dotarea cu 
aparatur  necesar  tratamentelor prin radioterapie, 
ac i iția de diverse ec ipamente moderne pentru 
c irur ia minim inva iv  urolo ic , dotarea cu 
ec ipament medical de o talmolo ie, de voltarea și 
implementarea plat ormei andemic ontroller n 
conte tul 1  etc.

aportul nal de activitate din partea bene ciarilor 
va  disponibil la nalul anului 1.

S  R   
  

P     
programului „Solidar cu 

     
plin proces de implementare!
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rintre pro ramele de succes ale epartamentului 
 mit eld om nia se num r  pro ramul de 

nterns ip, dedicat e clusiv studenților acult ților 
de pro l din ntrea a țar . 

ro ramul a luat naștere n anul , atunci c nd 
primii studenți ai acult ților de pro l din imișoara 

acultatea de edicin  eterinar  și acultatea 
de oote nie  au avut oca ia s  e an a ați ai 
companiei timp de  s pt m ni și s  se amiliari e e 
cu procedurile speci ce n uncție de punctul de 
lucru n care au ost reparti ați.

e a lun ul celor 1  ani de des șurare, num rul 
universit ților partenere a crescut, ast el c  
n pre ent mit eld om nia colaborea  cu 
urm toarele universit ți de pro l din țar

√ Universitatea de tiințe ronomice și edicin  
eterinar  din ucurești

√ Universitatea de tiințe ricole și edicin  
eterinar  din lu apoca

√ Universitatea de tiințele ieții on onescu de la 
rad  din ași

√ Universitatea de tiințe ricole și edicin  
eterinar  a anatului e ele i ai  al om niei  

din imișoara
√ Universitatea olite nica imișoara.

in cau a evoluției pandemiei de 1  la 
nivel național, pro ramul nu s a des șurat n 
anul . nul 1 a adus, odat  cu rela area 
m surilor enerale de combatere a pandemiei și 
relansarea pro ramului de nterns ip . st el, 
trainerii mit eld om nia au reluat n luna mai 
promovarea național  a pro ramului.

ro ramul o er  o oportunitate pentru cei interesați 
de a ace parte, pentru o perioad  determinat , 
din compania lider pe plan național n domeniul 
creșterii suinelor, abatori rii și proces rii acestora 
 mit eld om nia. osibilit țile de a lucra al turi 

de o ec ip  mana erial  t n r , dar cu e perienț  n 
domeniu, av nd la dispo iție te nolo ii moderne, le 
o er  șansa de a se de volta pe plan pro esional și, 
de ce nu, la absolvirea acult ții, s  ne devin  cole i.

ro ramul de nterns ip se des șoar  pe perioada 
vacanței de var , perioad  n care studenții 
vor  e puși ntre ului proces de producție, 
pentru acumularea de cunoștințe pro esionale 
și de voltarea de aptitudini relevante, speci ce 

ivi iei arne roasp t .

tudenții reparti ați n cadrul departamentelor 
operaționale bene cia  de spri inul și idarea 
unui coordonator, n vederea pre tirii și de volt rii 
pe perioada activit ții, care se nali ea  cu un 
proiect de mbun t țire sau de voltare a unui proces 
te nolo ic.

ctivit țile de nterns ip se des șoar  pe o 
perioada de  , din 26 iulie p n  n 03 
septembrie. 

ro ramul de certi care intern  cuprinde sesiuni de 
pre tire n activit țile de ba  ale companiei
 perator producție, implementat și uncțional 
n secția de arne emiprocesat  din luna aprilie 
a anului , continu  cu implementarea și 
des șurarea pe ecțiile de ranșare și mbalare din 
luna ebruarie a anului 1.
 roducție animale.
 roducție animale nivel de mana ement.
 roducție ura .
copul pro ramelor este de a orma an a ați 

responsabili și per ormanți, capabili s  o ere spri in 
noilor an a ați, precum și identi carea potențialilor 
succesori ai șe lor de linie.

ro ramul de certi care intern  operator producție, 
cuprinde noțiunile teoretice de pe liniile de 
producție, utila e, ec ipamente de etic etare, 
con orm u ului te nolo ic de producție din ecția 
de arne emiprocesat , ecția de ranșare și ecția 
de mbalare.

P     
     

  R

P   C  

m nceput c l toria n cadrul companiei nc  de pe 
b ncile acult ții, din anul 1 , prin participarea 
la pro ramul de interns ip. m activat n cadrul 
departamentului producție pe o perioad  de  luni 
unde, datorit  abilit ților or ani atorice, am ost 
promovat pe rolul de ine upervisor.

ceast  poveste  și are nceputurile n anul 17, 
c nd n urma particip rii ec ipei de  a mit eld 

om nia la pre entarea pro ramului de nterns ip  
n ața studenților acult ții de oote nie și 
edicin  eterinar  din ași, un timid student al 

acult ții de oote nie a aplicat pentru a participa 
n cadrul pro ramului. 
st el, a venit pentru prima dat  n contact cu 

tot ceea ce nseamn  ermele rupului mit eld 
om nia.  avut posibilitatea s  participe n cadrul 

pro ramului atunci c nd des șurarea acestuia a 
prev ut ca pe parcursul celor șase s pt m ni, 
la ecare dou  s pt m ni s  lucre e n alt sector 
maternitate, reproducție și sectorul de creștere și 
n r șare .
v nd e periența anului 17, acesta s a re ntors n 

1  pentru a și per ecționa cunoștințele dob ndite 
și a și continua de voltarea n cadrul pro ramului 
de trainin . n toamna anului 1  a aplicat pentru 
un post de ana er rainee r . articiparea sa 
n cadrul pro ramului, serio itatea de care a dat 
dovad  n cei doi ani consecutivi, implicarea sa 
n procesul de producție l au recomandat pentru 
an a area pe postul vi at ntr una din ermele de 
scroa e ale mit eld om nia, erma cova.
a s rșitul anului , n urma mai multor 

proiecte estionate și nali ate, erteș eor e
drian, a ost numit mana er sector reproducție, 

coordon nd ast el ntrea a activitate a sectorului 
depist ri, monte, control eco, mut ri n cadrul 
departamentului și ntre departamente etc .

Succes story 

A  C    
 Divizia Ferme

C  L  L   Divizia 
Carne proaspătă:

S  
R   

 

trate ia mit eld om nia de spri in acordat 
comunit ților este structurat  pe trei direcții mari 
de acțiune  protecția mediului ncon ur tor  social 
medical  educație. ompania noastr  urm rește 

s  și ndrepte atenția mai mult asupra cau elor 
problemelor sociale și nu asupra e ectelor lor, și 
și concentrea  e orturile n a o eri spri in pentru 
soluționare.

ctivitatea comunitar  a mit eld om nia 
mer e dincolo de cele 1  pro rame proprii de 
responsabilitate social  și și ndreapt  atenția 
c tre proiecte și inițiative punctuale, care desc id 
oportunit ți persoanelor de avanta ate social
 inte rare pe piața muncii
 inte rare n comunitate
 creșterea respectului și motivației, a stimei de 

sine
 consiliere, susținere n procesul de identi care, 

accesarea și menținerea locului de munc . 

olabor rile desc ise pentru urni orii de 
servicii și produse sunt anali ate și selectate prin 
proceduri stricte, criterii de per ormanț  și costuri 
transparente, la nivelul pieței, ns  n selecția 
noilor urni ori, un criteriu ma or este repre entat 
de pre ența persoanelor cu di abilit ți n cadrul 
ec ipei.
mit eld om nia a cut primul pas pentru a 

susține e alitatea de șanse n munc  pentru toți 
membrii comunit ții. rin intermediul contract rii 
de servicii prestate de persoane care provin 
din cate oriile sociale vulnerabile,  

      

ncura m urni orii de articole și servicii, 
produc torii, a acerile de amilie, ermierii locali s  
ncadre e n munc  persoane cu di abilit ți, c rora 
s  le o ere oportunit ți e ale și șansa de a se a rma 
pro esional.

pri inim abilit țile deosebite n crearea de produse 
utile, reali ate cu mult  implicare, de c tre oameni 
speciali, care ale  s  munceasc  și s  e membri 
activi ai comunit ții din care provin. 

rodusele de mbr c minte reali ate prin aportul 
persoanelor speciale sunt purtate i de i de c tre 
cole ii noștri din departamentele producție și te nic. 

rodusele de i ieni are sunt, de asemenea, utili ate 
pentru p strarea cur țeniei n punctele noastre de 
lucru, la un nivel c t mai nalt. olosim, n acțiunile 
și proiectele de promovare a brandului omtim și a 
comunic rii corporate, materiale reali ate n ateliere 
de tipo ra e unde sunt an a ate persoane provenite 
din cate oriile vulnerabile social. rodusele 
meșteșu ite de m inile pricepute ale an a aților U , 
recunosc tori pentru aceast  șans  sunt utili ate 
n activitatea ilnic  a companiei  salopete de 
protecție pentru an a ați, materiale publicitare și de 
promovare ș.a.m.d.

Urm toarele cate orii de lucr tori comerciali sunt 
susținuți pe piața muncii, prin ac i ițiile cute de 
c tre compania noastr , de la rmele care an a ea  
persoane cu di abilit ți pentru posturile  
 perator abricare deter enți
 roitor con ecționer mbr c minte
 uncționar administrativ
 uncitor n industria con ecțiilor
 ontator re lor și depanator instalații electrice
 ipo ra  print di ital și o set
 așinist le torie mecanic
 artona ist
 r ivar.

T     
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de produse utile

În comunitate

20

o aic 
mit eld 
om nia 

diția 1 

r. 
1

21

o aic 
mit eld 

om nia 

A

diția 1

r.
1CENTRALI ATOR CERTI ICARE INTERNĂ 

OPERATOR PRODUCTIE

AN L AN A AȚI INSTR IȚI

17

1 on oin 7 1 7

TOTAL 854 583



23

o aic 
mit eld 

om nia 

A

diția 1

r.
1

A

22

o aic 
mit eld 
om nia 

diția 1 

r. 
1

C            
ctivitatea mea de i cu i n cadrul companiei este 

aceea de coordonare a ec ipei din cadrul ermei, setarea 
obiectivelor ilnice și s pt m nale, pentru atin erea 
indicatorilor de producție.
C         

e a lun ul vieții un om și petrece destul de mult timp 
la locul de munc . ste important ast el s  ale em o 
carier  ntr un domeniu care ne pasionea  și n care 
simțim c  ne putem de volta. onsider c  doar dac  
acem ceea ce ne place putem atin e mplinirea la locul 

de munc . 
C           

  S  R       

a scurt timp dup  an a are am ost implicat ntr un 
proiect le at de aspecte ale bun st rii animalelor 
n cadrul ermei. am considerat un proiect oarte 
pl cut  otivarea mea ilnic  vine și din coordonarea 
și implementarea unor noi proiecte speci ce 
departamentului de producție animal . 

Ciprian Barboni
n iner oote nist

       
        

C           
 

ctivitatea mea n cadrul companiei este aceea de a 
urm ri procesul de producție, ambalare și livrare a 
produselor lit. ceste procese trebuie e ectuate la 
cele mai nalte standarde, iar eu am responsabilitatea 
de a ndeplini obiectivele pe cele  se mente.
C         

 consider mplinit atunci c nd nalul ec rei i 
de munc  se nc eie cu bine, c nd reut țile au ost 
dep șite cu succes, iar sarcinile atribuite au ost 
ndeplinite cu des v rșire.

C           
  E       
onsider c  toate activit țile n care am ost implicat 

sunt importante, deoarece la nalul ilei, toate 
proiectele derulate de ntrea a ec ip  contribuie la 
de voltarea companiei. st el, prin munca noastr , 
toate proiectele duse cu succes la un bun nal a ut  
compania s  devin  unul dintre cei mai importanți 
produc tori de me eluri din țar . 

Alin Fotin 
e nician producție lit

O       E  
     

         
         

otivul principal pentru care ecare i de munc  este 
un prile  de bucurie este aptul c  oamenii care ac 
parte din ec ipa lit sunt implicați n ceea ce ac și 
știu mereu c  m  pot ba a pe ei. c ipa n care lucre  
m  motivea  și m  inspir
C           

 
ot spune c  cea mai pl cut  amintire este și va 

r m ne prima i de munc  n cadrul companiei 
deoarece am ost primit cu brațele desc ise de c tre 
cole ii mei. u m  așteptam s  sesc așa mulți 
oameni minunați la un loc. 
C       E  

 ec ip  beton  cu oarte mulți oameni minunați, 
muncitori și cu su et mare. 

C           
 

unt an a at  n cadrul companiei lit ncep nd 
cu anul 1 . rincipala mea activitate 
implic  coordonarea ec ipei pentru i uran a 

limentului, menținerea și actuali area istemului 
de ana ement al i uran ei limentului și 
sensibili area an a aților n privin a si uran ei 
alimentului i a ormelor enerale de ien .
C         

olectivul rumos din care sunt m ndr  c  ac 
parte, susținerea obținut  din partea conducerii și 
re ultatele obținute de a lun ul timpului n materie 
de si uranț  alimentar  pentru brandurile din 
porto oliul lit.
C          

   E       
Un proiect oarte interesant a ost participarea la 

lmarea reclamei  pentru lit. c ipa noastr  a 
o erit ntre  spri inul pentru a ne asi ura c  abrica 

C  C  
esponsabil i uranța limentului

     
  

și oamenii sunt pre tiți pentru lmare.  ost o 
e perienț  nou , oarte captivant , la care am lucrat 
cu oarte mult  pl cere și care a avut re ultate 
rumoase. 

         
         

amilia mea repre int  ener ia mea de i cu i, 
iar motivația mea pentru nceperea ilei de lucru 
este o erit  de ca eaua de dimineaț  n compania 
cole ilor, un bun prile  de a stabili și planul de 
b taie pe iua respectiv . 
C           

 
 amintire pl cut  a ost un audit de la un client, 

care a durat de dimineața și p n  seara și pe care 
l am nali at cu bine. entru mine a ost momentul 
n care am reali at c  m am maturi at din punct de 
vedere pro esional. 
C       E

 amilie

         
         

eși oote nia nu este un domeniu de lucru ușor, asta 
mi am dorit s  ac de c nd m  știu. ubesc animalele... 
iar dra ostea mea pentru ele m  a ut  sa ncep iua de 
lucru cu mbetul pe bu e.
C            
unt mai multe, nu aș putea spune c  am doar una 

pl cut , deoarece colectivul este minunat. mi amintesc 
ns  cu pl cere de primele ile al turi de noii mei cole i, 
c nd am simțit susținere, coordonare pentru trasarea 
responsabilit ților ilnice și mult  or ani are, lucru care 
m  a ut  și acum s  mi ndeplinesc obiectivele. 
C       S  
R

 ec ip  t n r , rumoas , bine pre tit  și dornic  de 
per ormanț . 

C            
ctivitatea mea n cadrul ec ipei mit eld om nia 

a nceput n anul 1 , atunci c nd am avut pl cerea 
s  u acceptat n ec ipa de veterinari, de unde am 

cut primii pași n companie. Ulterior, n anul 1  
am avut onoarea s  u ales pentru a ace parte din 

epartamentul de iosecuritate, o ec ip  restr ns , 
dar ambițioas  și puternic . ici nicio i nu este ca 
alta  ste o activitate comple , pentru c  n același 
timp trebuie s  muncești at t la birou, c t și n erm , 
at t direct cu oamenii, c t și cu animalele sau situațiile 
neprev ute care apar. 
C         
entru mine, mplinirea la locul de munc  este 

s  te tre ești dimineața, s  pleci la munc  liniștit 
și entu iasmat c  iua aceea poate s  e o nou  
provocare peste care clar poți trece cu a utorul ec ipei, 
iar la s rșit de i sau de proiect s  ve i un re ultat n 
urma ta. ți d  cura ul, pl cerea și puterea s  mer i mai 
departe.
C           

  S  R       

el mai recent proiect n care am ost implicat 
mi a o erit oca ia s  u ales coordonator n una 
din ec ipele ormate ca urmare a conte tului 

epidemiolo ic. unt m ndru de acest lucru  u a utorul 
ec ipei am nali at responsabilit țile primite, con orm 
plani c rilor, r  incidente.

         
         

amilia mea este cea care mi d  putere s  p șesc n 
ecare dimineaț  plin de ener ie și s  r m n po itiv 

tot restul ilei. unt o persoan  oarte optimist , cole ii 
m  știu, ns  este oarte important s  știi c  la munc , 
n orice problem , ai ec ipa care te a ut  și te susține, 
iar seara acas  amilia ți șter e toat  oboseala de 
peste i. am asta este rețeta mea ilnic .
C           

 
u si uranț  trebuie sa e c teva momente mai 

pl cute n viața de i cu i sau la munc , ns  nu pot 
s  m  ndesc doar la un lucru anume. entru mine, 
amintirile pl cute sunt atunci c nd duc la bun s rșit 
un lucru, c nd se poate vedea un re ultat.
C       S  
R

 ec ip  t n r , rumoas , cu potențial, unde nveți, te 
de volți, vii cu pl cere la locul de munc  și pleci liniștit 
și mulțumit acas . 

Raul Muntean 
esponsabil biosecuritate

E         
        



C           
 

ucre  n cadrul companiei de peste 1  ani, de 
apro imativ  ani sunt eam eader la secția 

e are . ctivitatea mea ilnic  const  n 
suprave erea ndeplinirii planului de producție, 
monitori area indicatorilor de per ormanț , 
supervi area atin erii parametrilor de calitate a 
produselor, respectarea normelor de si uranța 
alimentului, a celor de s n tate ocupațional  și 
coordonarea unei ec ipe de 1  persoane.
C         

reau ca nainte de toate s  preci e  c , nc  din 
primele luni n cadrul companiei, am simțit c  ac 
parte dintr o amilie. celași lucru l simt și n 
pre ent  entru mine, mplinirea la locul de munc  
nseamn  s  ac parte dintr un colectiv unit, care 
s  m  a ute s mi atin  adev ratul potențial. oarte 
important de asemenea este ca mediul de lucru s  

e unul pl cut, constructiv și po itiv, iar conducerea 
companiei s  e ata s  r spund  oric nd la nevoile 
noastre. ot a rma cu ncredere c  acest lucru se 
nt mpl  n abrica aier om.

C          
   E       

oate proiectele n care am ost implicat  au ost 
valoroase și importante. ersonal, m a a utat oarte 
mult proiectul de implementare a standardelor 

C           
 

iecare i aduce ceva nou, deși tas urile sunt 
nesc imbate. iua ncepe prin pre tirea și 
prioriti area email urilor, ntocmirea rapoartelor 
necesare, introducerea, veri carea și a ustarea 
comen ilor date de e  ccounts. e asemenea, m  
ocup ilnic și de emiterea acturilor de corecție n 
timp util pe ba a documentelor usti cative pe care 
le colecte  de la cole i . 
C         

mplinirea la locul de munc  pentru mine repre int  
s  ai parte de un colectiv rumos, s  aci ceea 
ce ți place și s  ai susținerea necesar  pentru a 

L  P  
eam eader

Estera Toma
e  ccount ecutive

      
      

 

A        
      

de per ormanț , deoarece a uni ormi at lucrul n 
ec ip . st el, la nceputul ilei, e mult mai ușor s  
or ani e i modul de lucru. 

         
         

red c  n momentul n care vii cu dra  la lucru, 
ener ia po itiv  vine de la sine. otto ul meu este 

 i r  mbetul pe bu e este o i pierdut . i 
da, vin n ecare dimineaț  cu mbetul pe bu e, iar 
ener ia mea po itiv  o transmit și ec ipei mele.
C           

 
mi amintesc cu dra  de primul eam uildin  la 
care am participat, deoarece am putut s  cunosc 
mai mult latura personal  a cole ilor mei, nu doar 
cea pro esional . ot a rma cu bucurie c , n urma 
acestei e periențe, am le at relații de prietenie 
adev rat .
C        C  
entru mine ec ipa aier om este pur și simplu 

U  ici sesc nțele ere din partea 
cole ilor, ușurinț  n comunicare, desc idere la 
nou și dorința de a ace per ormanț . ici am avut 
oportunitatea de a ace școala postliceal  e nician 
n relucrarea rnii și a aptelui , care mi o er  
oca ia de volt rii pro esionale n mod continuu.

putea evolua c t mai productiv. unt ericit  s  m  
re sesc n toate acestea.
C          

   S  R     
  

n decursul celor 7 ani de munc  n cadrul 
companiei, mi au cut cinste, am nv țat și  
mi au l sat o amintire pl cut  toate proiectele 
la care am luat parte, nu aș putea menționa doar 
unul. ș aminti totuși de ilele rumoase n care 
am avut șansa s  mer  la copii la școal  n cadrul 
pro ramului in nou la școal , acolo m am simțit 
oarte bine, n mi locul micuților ericiți.
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C           
 

n primul r nd, vreau s  v  mulțumesc pentru 
aceast  rumoas  surpri  ctivitatea mea, n 

ecare i, ncepe cu... un  dimineața  n acest 
domeniu, respectiv lumea v n rilor, nicio i nu 
seam n  cu alt  i. n aceast  c l torie incredibil  
descoperi oameni talentați, veseli și ot r ți, de la 
care, ilnic, ai de nv țat c te ceva.

ria eo ra c  alocat , respectiv oldova, este 
superb , din toate punctele de vedere  peisa e, 
oameni  și este bo at  n clienți din diverse 
se mente
 lienți odern etail
 lienți radiționali
 lienți ndustrie.
e acești clienți i ascult m ilnic cu atenție, pentru 

a obține și cele mai mici detalii care s  ne a ute 
n a descoperi soluția potrivit  pentru nevoile lor. 
olaborarea rumoas  și pe termen lun  cu toți 

clienții nseamn  s  le r m nem aproape.
oordonarea activit ții de v n ri din ona alocat , 

or ani area ec ipei de v n ri, stabilirea re ulilor 
de comun acord cu cole ii, transmiterea c tre 
cole i a sarcinilor posibile de reali at, a utarea 
cole ilor s și ndeplineasc  atribuțiile și s și 
atin  adev ratul potențial, susținerea cole ilor la 
neca , responsabilitatea pentru eșecurile ec ipei, 
colaborarea cu toate departamentele, munca n 
ec ip , respectul și ncrederea pe care o avem 
unul aț  de cel lalt  toate acestea ac parte din 
activitatea mea de i cu i n cadrul companiei.
C         

entru mine, este bucuria pentru munca pe care 
o ac, privile iu c  pot nv ța de la superiorii mei 
multe p r ii n reali area ec rui proiect, pl cerea 
de a lucra cu cole ii, de a savura cu toții re ultatele 
noastre, bucuria de a transmite cole ilor s  e pe 
primul loc n viața lor, dar nu numai. a mit eld 

om nia am nv țat s  am ncredere n mine și cei 
din urul meu. 

Ana Macarie 
rea ales ana er

L  S  R      
        

C          
   S  R     

  
unt m ndr  c  e ist  dorința ca pe termen lun  

s  p str m ima inea brand ului omtim și propria 
noastr  reputație pe cea mai nalt  treapt . 

         
         

n ecare dimineaț  m  ndesc c  sunt 
binecuv ntat  c  sunt n viaț  și pot s  m  bucur 
de ecare ra  de lumin . ubesc viața pe care am 
primit o de la p rinții mei, oameni simpli, care știu 
s  aduc  mbetul pe c ipul meu. 
C           

 
unt multe amintiri pl cute, ns  ceea ce mi 

amintesc este ceea ce mi a spus o persoan  dra  
și special  pentru mine.  nu mai pun niciodat  
ntrebarea e ce . i ast el vei si soluții la 
ecare problem . in toate amintirile la locul de 

munc , am nv țat ceva bun și pentru amilie. 
m nv țat s  u un bun v n tor n amilie și s  

o er celor care au nevoie, clipe ericite, mbete 
indi erent de situații  și sunt recompensat  cu 
s n tate, bucurii, mbr țiș ri. 
C       S  
R

ameni rumoși, delicați, sensibili care trec sur nd 
prin toate. 

ner ia o iau nc  de acas , apoi din natur  și nu 
n ultimul r nd de la cole ii mei, care mereu mi 
dau o stare bun  aproape n ecare i . m și doi 
c țeluși, care m  ncarc  cu ener ie de ecare dat .
C           

 
a și n ca ul proiectelor, sunt multe amintiri, 

mult prea multe. ș putea menționa ilele n care 
eram doar o student  la nceput de drum, timid  și 
re ervat , iar aici am ost a utat  s  n oresc, s  m  
de volt, s  u omul de ast i. u ai cum s  uiți așa 
ceva  

C       S  
R

bilitatea de a lucra ntr o ec ip  este le at  
n primul r nd de capacitatea de a recunoa te 
competen ele celorlal i. ș caracteri a ec ipa 
mit eld om nia doar cu un cuv nt  U

AA
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orim s  o erim și n mediul online o e perienț  
complet  pentru consumatorii c rnii de porc 
omtim. a nceputul acestui an, am de voltat 

o nou  structur  a ebsite ului omtim, ba at  
pe de voltarea e perienței unice pe care o o er  
brandul omtim. 

out țile aduse ebsite ului omtim au ca scop 
o erirea a c t mai multor in ormații utile pentru 
vi itatori, iar prioritare au ost urm toarele linii de 
comunicare
 pre entarea tuturor amelor  in ormații utile 

despre produsele pre erate, descrierea acestora, 
oto ra i și su estii de servire
 rețete de tip video, savuroase, reali ate pas cu 

pas de e  aniel rosu sau prietena brand ului 

 C     
absolut savuroase!

omtim, buc tar aura aurențiu
 s aturi pentru o diet  ec ilibrat , inte rarea c rnii 

de porc ntr o ast el de diet  ec ilibrat  in ormații 
susținute de specialiști n materie de nutriție, 
precum r. i aela ilic
 idei și rețete delicioase, simple, ușor de tit, 

pornind de la produsele omtim  
 promoții sau in ormații cu privire la concursurile 

or ani ate
 e  , o animație a unui persona a d  care 

o er  ndrumare pe site.

 invit m s  descoperiți nout țile pe ebsite ul 
www.comtim.ro

n luna iunie 1, ec ipa omtim a ost pre ent  n 
cadrul celui mai presti ios și important eveniment 
din industria c rnii.

r ani atorii  rill au pre tit o nou  
ediție de top, la care au ost invitate ec ipele 
naționale de buc tari ale om niei, specialiști 
din sectorul de carne și preparate din carne, 
repre entanți de seam  din se mentul  și 
retail, at t din țar , c t și din str inatate.

tandul de pre entare a amei omtim a devenit 
ne nc p tor pentru vi itatorii care au c utat ustul 
incon undabil al produselor 1  delicioase, tite 
pe loc, marca omtim  

C     
evenimentului anului, Carnexpo Grill!

e  aniel rosu a o erit produse tite din ama 
tea  ouse și un de tit n cadrul unui coo in  

s o  de e cepție

n ima ine, de la st n a la dreapta  
Daniel Grosu, e  uc tar, Ioana Bobici, pecialist 

ar etin , Florin Raba, irector n ri, Cristina 
Bodea, irector ustenabilitate, Goran Panici, 

irector eneral mit eld om nia, Adriana Ilioiu, 
ana er c i iții și o istic , C  L , 
eput  ational ales ana er, R  , ational 
ales ana er odern etail
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C       

oria olib șanu a pornit ntr o nou  ncercare de 
cucerire a v r ului aula iri din imala a 1 7m . 

cesta și a propus s  desc id  o rut  nou , n 
premier  mondial , av ndu ne ca partener principal.

eși mulți pași importanți din e pediție au ost 
reali ați, cum ar  dep șirea celei mai abrupte p rți 
din traseu, oria și cei  cole i de e pediție au ost 
nevoiți s  renunțe la proiect.
au a care a dus la oprirea e pediției a ost o 

avalanș  care i a surprins n noaptea dintre 1  mai. 
valanșa a durat c teva eci de secunde și i a 

nul acesta am acordat o atenție sporit  construirii 
comunic rii de brand n ma a ine, prin evidențierea 
produselor la ra t, olosind diverse materiale 
vi uale care aduc n atenția consumatorilor cele mai 
importante atribute ale brandului omtim
 
 roduse 1  rom nești

 i uranța alimentar

 ust autentic

 roduse ori inale omtim

entru a impresiona privitorii, am olosit n ra ca 
materialelor oto ra i proprii ale produselor 
omtim.

erind produselor noastre vi ibilitatea corect  la 
ra t, le ar t m clienților c  le putem o eri ceea ce și 
doresc și au nevoie. ai mult dec t at t, acest lucru 
poate duce și la mbun t țirea e perienței n timpul 
cump r turilor.

C      
Dhaulagiri

n perioada s rb torilor ascale, lit a lansat o 
campanie media cu  de urnaliști și blo eri 
din industria alimentar , cu scopul de a promova 
produsele amei lin de arne și lit. ai multe 
articole pe rețelele de sociali are aceboo  și 
nsta ram au dus mai departe vestea c  me elurile 
de la lit au ntr adev r un ust des v rșit, și conțin 
doar in rediente de calitate.

ama omtim un de tit  la rill a ost 
promovat  n luna mai la adio u  scult torii au 
avut posibilitatea de a participa la un concurs radio 
al c rui premiu a ost un coș cu produse omtim 
1  rom nești, 1  delicioase
oncursul ști  cu omtim la adio U  a o erit 

ascult torilor posibilitatea de a savura produsele 
omtim, 1  rom nești, a și testa abilit țile de 

buc tar, precum și ustul savuros al ec rui produs 
al brandului ndr it omtim. 
n doar 1  minute de la lansare, un num r mare de 
ascult tori s au nscris la concurs, prin trimiterea 
unei povești ustoase din e periența lor de buc tari, 
iar cadoul a ost o erit personal de c tre unul din 
cole ii noștri. 

cest proiect a nsemnat pentru brandul omtim și 
un prim pas c tre crearea unei le turi emoționale 
cu ascult torii. 

ști tor a ost  C  C

E       
bloggerii

C   C    
Radio ZU

C      
 

B  C        
de apreciat!

 alternativ  la in orm rile clasice este trimiterea 
de ne sletter abonaților ebsite ului comtim.ro, un 
instrument implementat de cur nd.

st el, o erim s pt m nal in ormații despre brandul 
omtim, lans ri de concursuri cu premii, nout ți 

privind amele proasp t lansate, s aturi de tire 
corect  și consum ec ilibrat. 

doptarea acestui instrument n cadrul strate iei 
de mar etin  ne a ut  s  m mai aproape de cei 
interesați de produsele marca omtim, ind o 
parte inte rat  a comunic rii companiei cu clienții 
noștri. st el, scopul comunic rii cu abonații 

ebsite ului este de a crește vi ibilitatea n r ndul 
consumatorilor noștri, s  i menținem c t mai 
aproape de cei care caut  savoarea produselor din 
amele omtim. 

C     
      

   n ropat sub un strat de pad  de peste un metru, 
trans orm nd ascensiunea ntr o curs  contra
cronometru pentru supraviețuire.

„E greu să întorci spatele vârfului, mai ales când este 
unul dintre cei mai frumoși munți din Himalaya. E 
greu să pleci când, din a treia încercare, ecuația a fost 
rezolvată pe trei sferturi. Decizia este grea, dar este 
cea corectă, după cum o confirmă datele obiective de 
pe munte,” a declarat oria pe pa ina personal  de 
aceboo .
oria este sin urul rom n care a a uns pe v r urile 
nnapurna,  i aula iri. apte v r uri de peste 
.  m, atinse r  a utorul șerpa ilor de altitudine 
i r  o i en suplimentar
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rodusele lit devin tot mai pre ente n viața 
cotidian  a urman ilor care sunt n c utare de 
rețete de a dreptul des v rșite. n colaborare cu 
comunitatea est .ro, lit a pre tit pentru cei mai 
po ticioși consumatori 1  rețete cu produse lit 
care pot  preparate n toate cele  anotimpuri ale 
anului  prim vara, vara, toamna și iarna. 

redem c  dincolo de necesitatea de a ne r ni, 
trebuie s  redescoperim ascinația de a reinterpreta 
savori demult uitate. esa ul acestei c rți de bucate 
este  ESCOPERĂ  RE ESCOPERĂ I LASĂ TE 
P RTAT E SI Ț RI

ei care doresc s  c ști e o asemenea carte de 
rețete ce conține detalii despre valoarea caloric , 
timpul de prepare sau nivelul și di cultatea de 

tire, sunt invitați s  urm reasc  concursurile de 
pe rețelele de sociali are #Elit.

lit, al turi de antmannen Uniba e companie la 
nivel lobal speciali at  n pani cație con elat  
și Unilever companie la nivel lobal care o er  
in rediente și servicii pro esionale n domeniul 
alimentar  și au unit orțele și au de voltat un 
proiect destinat se mentului de ood service.

st el a luat nastere ot , un ot do  spectaculos, 
re ultat dintr o combinație per ect  de  
in rediente, c i  crocant   c rnați sau crenvurști 
lit  sosuri.

,  și U , ot do ul ot  este 
pre tit a  savurat n numai  secunde

    
entru c  e un produs deosebit aț  de ot do ul 

clasic pe care l cunoaște toat  lumea  e mai cu 
moț.
stetic și ușor de consumat, ot  atra e o palet  

lar  de public  
 crierea r  diacritice, cu t  n loc de ț e 

speci c  tinerilor
 uv ntul n sine e rom nesc, pe limba 
enerațiilor mai n v rst , nu e un en le ism.

rintre re ultatele acestui proiect se num r  
creșterea cotei de piaț  pe cate oria crenvurști și 
c rnați rill, creșterea ci rei de a aceri pe aceast  
cate orie și p trunderea pe one noi de piaț .
c ipa de implementare a proiectului este ormat  

din   B  C  O  B  C  
Cristian Kilin.

ncep nd cu luna mai 1, brandul lit este 
susțin tor al noii emisiuni eriți  moderat  de 
bine cunoscutul actor u ur i escu.

n asentimentul valorilor brandului lit, noul ormat 
de emisiune  și propune s  o ere recunoaștere 
și s  promove e n spațiul public pro esioniști din 
di erite domenii. st el, ntr un cadru rela at, ni 
se pre int  povești de viaț , trasee pro esionale și 
personale des v rșite.

e luni p n  oi, de la , anii ustului 
des v rșit sunt cu oc ii pe Metropola TV. #live 
m r l mu urm u

R    E     
  

E    

randul  se bucur  de o notorietate din ce 
n ce mai mare n r ndul clienților retailului modern, 
deoarece  ile an suntem pre enți n piaț  
cu produse din carne de porc 1  om neasc , 
adaptate celor mai noi tendințe alimentare, care 
mențin promisiunea pentru calitate și si uranța 
alimentar .

m reușit s  venim n nt mpinarea clienților 
noștri cu cea mai mare am  de produse proaspete 
din carne de porc din piaț , care acoper  toate 
cate oriile de produse  produse proaspete din ama 
Porc Proaspăt, produse semiprocesate din amele 
Bun de Gătit la Cuptor și Grill și Porc Ușor, precum 
și produse read  to eat n amele Steak House și 
Conserve.

st el, n prima parte a anului 1 am inițiat noi 
proiecte de promovare a brandului omtim, prin 
de voltarea de noi parteneriate strate ice cu idl, 
enn , uc an, emar t și etro, iar re ultatele nu 

s au l sat așteptate. 

entru cea de a doua um tate a anului, planurile 
sunt și mai ambițioase, av nd ca obiective 
e tinderea pre enței la ra t n mai multe orașe și 
de voltarea de parteneriate noi cu ro  și e a .
 re ența produselor noastre n ra turile enn  a 

crescut v n rile cu , iar n uc an cu 
 m avut apariții lunare cu produse omtim n 

cataloa ele idl, e e.

B  C      

biectivul strate ic al ec ipei omteam este s  
a un em n casele c t mai multor rom ni ntr un 
timp c t mai scurt, o erindu le ran  bun . n mod 
responsabil, continu nd s  investim n creșterea 
notoriet ții brandului omtim, n paralel cu 
e tinderea rețelelor e  ccount la nivel național. 

S         
    C    

T       
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 B   

PRO carne de 
porc!

n ce const  mai e act aceast  reacție și cum ne 
a ut  ea s  obținem o carne la r tar per ect tit  
și cu un ust des v rșit  uneți o bucat  de carne 
ntr o ti aie bine ncins , așteptați c teva minute 
c t s  nceap  s  s r ie și ata, reacția lui aillard 
s a produs  e l n  mirosul incon undabil care se 
de a , este vorba de o serie de reacții c imice ce 
au loc n timpul procesului de tire, care dau ustul 
unic și aspectul rumenit pe care l iubim.

arnea de porc este printre cele mai consumate 
c rnuri de la noi din țar , dac  nu cea mai 
consumat , și este aproape automat asociat  cu 
ideea de r tar. arnea de orice tip este ormat  n 
cea mai mare parte din proteine, iar acestea sunt 
și adev ratele prota oniste ale reacției aillard. 
anțurile lun i compuse din molecule de aminoaci i 

interacționea  cu lucidele pre ente n mod 
natural n carne, orm nd luco amine. atorit  
temperaturii ridicate 1 1  apar o serie de 
recon ur ri ale structurii c imice recon urarea 
lui madori e ns , responsabile de aroma unic  a 
unei buc ți de carne la r tar.

iecare tip de carne cut  la r tar are alt ust, 
pentru c  reacția aillard di er  n uncție de o 
serie de parametri  tipul și cantitatea lucidelor 
și aminoaci ilor din carne, p ul preparatului, 

umiditatea produsului, temperatura de tit etc. ste 
su cient s  sc imb m un sin ur aminoacid, pentru 
ca produsul nal s  capete alt ust. u nt mpl tor 
cea a de porc și pulpa de pui au savoare total 
di erit , c iar dac  sunt puse pe același r tar.

a s  obținem un r tar per ect, pe l n  calitatea 
și prospețimea c rnii alese, elementul esențial este 
temperatura  reacția aillard apare la apro imativ 
1 , iar c ldura trebuie s  e uni orm , intens  
și rapid . Umiditatea crescut  bloc ea  reacția, 
pre ența apei pe supra ața c rnii prelun ește timpul 
de tire și duce la sc derea temperaturii, deci 
rumenirea nu o s  mai aib  loc. Un alt am nunt 
important  carnea pre tit  pentru r tar trebuie 
s  e la temperatur  ambiant , nu abia scoas  de 
la ri ider, alt el riscați ca ea s  r m n  crud  la 
interior atunci c nd e tit . 
a re ul  de aur țineți cont c  un r tar reușit 
nseamn  carne rumos rumenit , dar n niciun ca  
ars .  
ndi erent c  e vorba de carne pr it  e cesiv, sau 
p ine aluat copt e cesiv, orice produs care e ars
ne ru conține acrilamide, substanțe cu potențial 
canceri en. le iau naștere prin tirea prelun it , la 
temperaturi oarte nalte și constau ntr o de radare 
ireversibil  a structurii c imice a proteinelor
lucidelor. 

Dacă vreți să vă dați aere de mare cunoscător în materie de carne 
la grătar, încercați să folosiți în conversație numele „Maillard”... 
mai precis „reacția Maillard”. Toată lumea pare că se pricepe la 
făcut grătare, însă vă promit că această abordare științifică vă va 
aduce admirația întregii audiențe și un renume cert de „expert în 
grătar” în tradiția nescrisă a familiei voastre.

entru a evita ormarea acestor compuși to ici, iat  
c teva recomand ri
 evitați contactul direct ntre ac r  și alimente, 

titul trebuie s  e cut pe ba a c ldurii indirecte, 
nu a contactului direct cu ac ra
 temperatura nu trebuie s  dep șeasc  , 

deci plasați r tarul la m car 1  cm distanț  de ar
c rbuni
 nu l sați r simea care picur  din carne s  ia oc, 
umul care se de a  duce la ormarea unor compuși 

c imici to ici, nocivi pentru s n tate
 ca s  ntoarceți carnea olosiți un clește, U o 
urculiț , n elul acesta p strați toat  savoarea și 

umiditatea ripturii
 tiți carnea lent, pe oc mediu, pentru a evita 

carboni area și ndep rtați eventualele buc ți care 
sunt prea rumenite arse
 pe l n  clasicul r tar cu c rbuni, ncercați și 
r tarul electric, este mult mai si ur din punctul de 

vedere al riscului de ume are.

u n ultimul r nd, olosiți pentru r tar buc ți mai 
mp nate, r simea r e ește și d  ust ripturii. 
entru prepararea la r tar, carnea de porc ar trebui 

s  aib  o culoare ro alie nspre ro u i o structur  
marmorat   a adar str b tut  de re de r sime. 

arinați n prealabil buc țile de carne  mediul acid 
și r simea din marinad  ac proteinele mai ușor 
de di erat și le prote ea  de ac r . uneți sare 
pe carne abia dup  ce ați luat o de pe oc, n elul 
acesta va r m ne moale și suculent . ierul nu se 
pierde prin tit, așa c  o bucat  de riptur  va avea 
același conținut de er indi erent dac  este tit  
mediu sau n s n e. ns  un timp de tit prelun it 
coa ulea  e cesiv proteinele, iar carnea va deveni 
tare și reu de mestecat  ale eți varianta tit 
mediu  și l sați riptura s  se odi neasc  c teva 
minute nainte de a o consuma, ne transmite i aela 

ilic, medic nutriționist de renume n om nia.
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a doar  ani, abriela a ost pitica rupei de canto 
de la alatul opiilor din robeta urnu everin, 
unde a p șit ncre toare, ncura at  de bunic , și a 
descoperit cu ușurinț  pasiunea    

u ica a primit o alt  culoare atunci c nd, n 
imobilul n care locuia, s a nt lnit cu o vecin , cu 
care a mers la clasa de canto popular a doamnei 
pro esoare ita ovac. 
opil entu iast, melodiile le nv ța  ca ntr o oac , 

și reușea s  memore e versurile oarte repede. 
ebutul pe scen  l a avut la serbarea de r ciun, n 
1 , iar din 1 , concursurile nu s au mai oprit 

pentru ea. 

 muncit cu serio itate și implicare pentru pasiunea 
sa, iar talentul i a ost remarcat și r spl tit prin 
primirea premiului 1 sau tro eu la ecare concurs la 
care a participat.  descoperit ulterior și vioara, care 
i completea  și i des v rșește studiile mu icale, 
dup  ce a devenit elev  a iceului de rte on idu 
din imișoara. ub ndrumarea doamnei pro esoare 
lena i ieș, a reușit s  deslușeasc  tainele acestui 

instrument și s  obțin  per ormanța dup  numai  
ani de studiu. 

Muzica pornește de la inimă şi se adresează inimilor.”
eor e nescu

 C       A   
   

N   

n luna ebruarie 1, cole ul nostru ani piru, 
a. .a. oc, a dorit s  identi ce o variant  de a 
practica un sport care s  i creasc  starea de bine 
și care s  l a ute s  seasc , n același timp, o 
comunitate cu care s  mp rt șeasc  idei și cu 
care s  petreac  timp de calitate. in preocupare 
pentru s n tate prin sport, oc practic  aceast  
orm  de auto ap rare ca mișcare constant , iar ca 

un pas resc a decis s  devin ... instructor de rav 
a a   urmat p n  n acest moment odulul 1 al 

cursului, sub ndrumarea lui srael amir. rintre 
temele abordate s au num rat  um s  ncepi un 
antrenament, e ce este important  etapa de cool
do n, are sunt principiile rav a a, e nici de 
de amorsare a con ictelor etc. 

Un curs de autoap rare contribuie la de voltarea 
multor calit ți utile n identi carea, evitarea 
și soluționarea unor situații periculoase. a 
autoap rare nu nv ț m s  ne batem , ci cum s  
lu m cele mai bune deci ii tactice pentru a ne ține 
departe de pericole și pentru a ști s  reacțion m 

V      
practici Krav Maga!”

corect c nd un pericol devine iminent. 
e parcursul antrenamentelor Krav Maga punem 

accentul pe dou  aspecte oarte importante
 s  nv ț m s  citim  situația și s  anticip m 

ce poate s  se nt mple mai departe  recunoști o 
lovitur  de pumn, o postur  violent , apariția unei 
arme albe etc. st el putem s  acem di erența ntre 
di eritele tipuri de pericole.
 s  ne olosim corpul mai bine  crește 

coordonarea, re istența, orța și vite a, pentru 
a e ecuta te nici simple, dar e ciente ba ate 
pe reacții naturale și pe care le poate reproduce 
oricine . st el putem s  reacțion m incisiv și 
ot r t atunci c nd trebuie.
iecare din noi e responsabil pentru propria 

si uranț  și trebuie s  și poat  purta de ri  și s  
i prote e e pe cei dra i, dac  vine vorba de abu  
verbal sau ic, bull in , a . 

iața e mai bun  c nd practici rav a a  
www.kmtm.ro

aterial de dl. N  A .

entru iubitorii de c l torii, adrenalin , aer curat, 
rela are, oto ra e și nu n ultimul r nd peisa e 
minunate, propun o vacanț  n udețul eamț, ona 

ica , oraș situat la poalele untelui ea l u.
a o distanț  de numai  m de orașul ica , se a  
ara ul ica  și acul de acumulare vorul untelui. 
ara ul ica  a ost construit ntre anii 1 1 , ind 

cel mai mare bara  de reutate de pe r urile interioare 
ale om niei  și al treilea dintre cele mai nalte bara e 
din om nia, av nd o n lțime de 1 7 metri.
acul de acumulare vorul untelui sau acul ica  

este cel mai mare lac antropic amena at pe r urile 
interioare din om nia. acul situat pe r ul istrița 
are un perimetru de 71 m și o lun ime de  m. 

in portul turistic ica , se poate ace o plimbare 
cu vaporul pe lac sau, pentru cei mai activi, se pot 
nc iria idrobiciclete, caiace sau șalupe. entru cei 
mai puțin dornici de adrenalin , se poate servi masa 
specialitatea locului, p stravul  ntr un cadru de 
poveste, cu o priveliște de vis.
n ilele cu soare se poate observa cum asivul 
ea l u se o lindește n lac. e poate  mai rumos 

dec t un traseu n munți, pres rat cu peisa e care 
ți taie r su area, aer curat, mult verde, liniște și 
adrenalin  up  apro imativ  ore de mers pe 
c r ri de munte, se a un e la ba a sc rii care duce 
spre r ul oaca 1  m , al doilea ca m rime 
din unții ea l u. cara care duce p n  aproape 
de v r  pornește de la altitudinea de 1771 m și 
a un e la 1  m. nc   pași și ai a uns n v r . ot 
e ortul depus la urcarea celor aproape  de trepte 
dispare ca prin minune c nd observi rumusețea 
care te ncon oar  ori de colț, capre ne re, lacul...
ndrept ndu ne spre o alt  destinație, la doar  m de 
orașul ica  ncepe un drum șerpuit  eile ica ului. 

cestea sunt cele mai nalte c ei din țar  și 
impresionea  prin pereții verticali de st nc  ce 
pot atin e n lțimea de  m. entru a admira 
peisa ul și a asculta trilurile de p s ri și sunetul 
apei, v  propun s  parcur eți distanța de  m din 
localitatea ica  ei și p n  la acu oșu  pe os. 
atis acția va  și mai mare c nd a un eți la un lac 

de bara  natural ormat n 1  prin pr bușirea 

C      
     

unui versant n r ul oșu n urma unui cutremur 
cu ma nitudinea ,  rade pe scara ic ter. entru 
a v  bucura de rumusețea acului oșu și de a 
ace slalom printre trunc iurile de copaci care 

parc  r sar din ap  puteți nc iria una din b rcile 
multicolore.
i pentru iubitorii de adrenalin  nu putea lipsi o 

tur  de ia errata n eile ica ului. ceasta este 
cea mai lun  ia errata din om nia și include  
variante posibile de ascensiune, de di erite lun imi 
și di cultate. unt trasee recomandate at t pentru 
ncep tori c t și pentru pro esioniști.
 
Ionelia Miron, nalist de voltare business, 
departamentul e voltare

Palmaresul impresionant a ost c ști at la peste  
de concursuri, la care a participat ntre 1 1 , 
n țar  și n str in tate.

1. ro eul cate oriei de v rst  a ost primit la 
,, estivalul ațional rte est  din 7 artie 

1 , de la raiova, unde a interpretat cu succes 
o melodie deosebit de comple  onstantine, 
onstantine, a interpretei loarea alot

. u ust 1  a participat la apitala u ica ibiu, 
unde a c ști at premiul 1

. 17, estivalul oun  rtists des șurat la 
imișoara cu pro esori de la acultatea de u ic  și 
eatru, unde a obținut tro eul estivalului, cu 1  

puncte

. u ust 1   premiul de popularitate la 
concursul televi at estrea eamului unde, pe 
l n  aptul c  a c ntat pe scen  al turi de ara ul 

ictor lorea, a avut oca ia sa c nte al turi de mari 
interpreți ai mu icii populare din ltenia  ina 

redesc, etric  țu toian, aria rneci.
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e poate  mai promiț tor la mas  dec t un 
aperitiv cald, cu o arom  antastic   timpul s  
aci cunoștinț  cu ri nelele din conopid  și salam, 

un preparat care și va c ști a instant locul pe lista 
bun t ților pre erate de ntrea a amilie

I    
 1 conopid
   alam oiana lin de arne de la 
  ou
 1  ml ulei
 1   br n  telemea
 1 le tur  p trun el
 1 le tur  m rar
 iper

O  E PREPARARE
une conopida n ap  clocotit  cu sare și las o s  
arb  pentru 1  minute. cur e apa și las o la 

r cit. ntre timp, pre tește robotul unde vei mi a 
conopida cu cele dou  ou , alamul oiana lin 
de arne de la , br n a și piperul. i ea  
p n  c nd in redientele sunt tocate m runt și au 
o te tur  lipicioas  datorit  oului. u este nevoie 
de sare, br n a și m rarul aromat o vor nlocui 
cu succes. oarn  eneros ulei ntr o ti aie, ca 
atunci c nd te pre tești s  pr ești șnițele, și 
aprinde ocul, l s nd uleiul la ncins. une n ti aie, 
pe r nd, c te o lin ur  din compo iția pentru 
ri nele, aplati nd o p n  la rosimea unui de et. 
ri nelele trebuie pr ite pe ambele p rți, p n  ce 

devin aurii. coate minun țiile pe un platou pe care 
ai așe at un șervețel absorbant și servește le calde, 
mpreun  cu sm nt n  sau alte sosuri pe care le 
pre eri.

P  

    
Salam Poiana de la Elit

ontinu m povestea rețetelor delicioase, al turi de 
bine cunoscuta aura aurențiu și produsele omtim.
n aceast  ediție v  pre ent m rețeta de Hamburger 

      .

IN RE IENTE  
  bur eri de porc omtim 1  r. bucat , sunt 

ușor ase onați
 opțional  1 lin uriț  de run ulițe de cimbru 

proasp t   de lin uriț  de amestec de piper sau 
alte mirodenii dup  ust
  lin uri bune de sos barbecue
  ou  proaspete
  ardei copți, deco iți și marinați n vine ret  

simpl  cu oțet, usturoi, miere și sare
 1  avocado bine copți n uncție de m rime
 eama de la  de l m ie
  de ceap  roșie, t iat  n rondele subțiri
 sare și piper, dup  ust
 opțional  1 lin ur  de sos abasco verde, alte 

sosuri și arnituri pentru servire
  c i e proaspete.

O  E PREPARARE
 ncepem prepararea acestui ambur er de porc 

cu salsa de avocado. ur ț m avocado de s mbure, 
ndep rt m coa a și l eliem. unem eliile ntr un 
castron și le stropim cu eama de l m ie, s  prevenim 
o idarea. d u m inelele de ceap  roșie. u 
ase on m deocamdat .
 unem pe oc mediu iute ti aia r tar. l turi, 

pre tim o cratiț  lar  sau o ti aie mai ad nc  n 
care turn m ap  de  de ete. d u m sare și aducem 
apa la erbere. educem ocul la minimum sub ti aie. 
par em ou le ntre i și le punem n c te un castronel 

r  coa . d u m cu atenție ou le ntre i, cu care 
vom servi ambur erii, n apa care trebuie s  remete 
la supra aț . oș m ou le timp de  minute, timp 
n care nu le atin em deloc. up   minute, acestea 
trebuie s  aib  albușul bine tit, iar lbenușul oarte 
moale. coatem ou le cu o spatul  per orat , cu ri  
s  nu le spar em. unem ou le poșate pe o rtie 
absorbant  de buc t rie, s  se drene e de apa n 
e ces.

INGREDIENTE 
1  de porc omtim

 re de sparan el
1 buc ețel de roșii c err

 cubulețe de unt
1 c țel de usturoi tocat m runt
1  ml prosecco sau vin alb
1 cren uț  de ro marin

trun el verde

*Opțional
 - Cremă de oțet balsamic
 - Piper roșu proaspăt măcinat

O  E PREPARARE
coateți produsul din ambala . șe ați l n tav , 
mpreun  cu  cubulețe de unt, ro marin dup  ust, 
piper proasp t m cinat opțional  și prosecco sau 
vin alb. 

B    L  
L   C

T     
     

cu prosecco

P   
C   

 t timp ou le se poșea , punem de a bur erii 
de porc la cut n ti aia  rill. pțional, putem s i 
ase on m suplimentar. up   minute i ntoarcem 
pe cealalt  parte și distribuim cu o pensul  sos 
barbecue deasupra lor. coperim parțial ti aia cu 
capacul. up  alte  minute i ntoarcem din nou și 
distribuim din nou sos barbecue. i mai ținem pe oc 1 
minut, apoi i scoatem.
 iem rapid c i ele n dou  și le pr im ușor n 

ti aia n care am tit bur erii, unde le punem cu 
t ietura n os. se on m rapid avocado cu sare, piper, 
opțional și un pic de tabasco verde. e ba a c i elor 
pr ite, punem salsa de avocado, apoi bur erii. ai 
ad u m un pic de sos barbecue sau altul, dup  ust , 
apoi punem c te un ardei copt, cur țat de cotor și 
semințe și bine scurs de vine ret . easupra ardeiului 
copt punem cu ri  ou le poșate, acoperim cu a doua 
um tate de c i  și m totul cu o scobitoare lun .

P  

Urm riți indicațiile de pe ambala , introduceți tava 
n cuptor pentru 1  minute, la 1  rade . coateți 
produsul din tav  și l sați l s  se odi neasc  pentru 

 minute, timp n care pre tim arnitura. st el, 
carnea va r m ne ra ed  și suculent  dup  eliere. 

strați sosul pentru arnitur .
d u ați  cubulețe de unt ntr o ti aie ușor 

nc l it . ac  ti aia este prea ncins , untul se va 
putea arde, și se va obține un ust ușor am rui. 

up  ce untul s a topit, puteți ad u a sparan elul, 
usturoiul și sosul p strat de la carne. d u ați 
roșiile c err , puțin unt și tiți la oc mic pentru 

 minute.
d u ați c teva run e de p trun el pentru un plus 

de arom , dup  care puteți opri ocul. entru un ust 
deosebit, ad u ați crem  de oțet balsamic

P  
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dat  cu declanșarea st rii de ur enț  la nivel 
național, au intervenit rapid sc imb ri ma ore 
n modul nostru de viaț , cum ar  am narea 
cursurilor și a nt lnirilor, sc imbarea modului 
n care muncim, anularea vacanțelor, concertelor 
și estivalurilor etc. oate aceste m suri au dat 
naștere unor st ri intense, enerate n special de 
incertitudinea care nc  planea  asupra noului 
coronavirus.

ri a pentru bun starea noastr  n momente de 
acest el poate a uta la reducerea stresului și este 
crucial  pentru a ne permite s  adopt m acțiuni 
calme și e ciente n mi locul acestei cri e lobale.
emne utile n recunoașterea stresului și a an iet ții
 odi c ri ale obiceiurilor de somn sau rutine 

alimentare insomnie, somn de proast  calitate, lipsa 
po tei de m ncare sau m ncat e cesiv
 t ri de n ri orare e cesiv
 ritabilitate
 tacuri de panic
 U  e cesiv de alcool sau tutun.
at  c teva strate ii utile n estionarea an iet ții 
și p strarea s n t ții mentale și ice, nu numai n 
situația actual , ci n orice situație de cri
1. enține cone iunea virtual  cu rupul t u social. 
un  sau trimite mesa e prietenilor și acilitea  

comunicarea virtual  dintre bunici și nepoți. oți 
or ani a o app our  virtual  pe atsapp, 
aceboo , pe, mpreun  cu prietenii, sau poți 

pro rama o sear  a ocurilor, te poți al tur  unui 
rup de pe rețelele de sociali are, cu interese sau 
obb uri similare cu ale tale. e asemenea, este 

recomandat s  interacțione i cu vecinii n limitele 
permise de distanțarea social .

. u te teme s  ceri s atul unui pro esionist din 
domeniul s n t ții mentale. tunci c nd simți c  nu 
mai poți ace aț  an iet ții, poți opta s  discuți cu 
un psi olo . oți ace acest lucru at t online, c t și 
prin intermediul unei consultații la cabinet.

. ractic  ilnic e erciții de respirație controlat . 
e e emplu, respirația pro und  n  timpi a ut  la 

reducerea stresului și an iet ții.

     
  COVI

. dopta o rutin  a somnului. ste de pre erat s  
ncerci s  adormi și s  te tre eșți la o or  , r  
s  te abați prea des de la acest pro ram. nainte cu 

 de minute de culcare, este recomandat s  oprești 
tele onul și televi orul, s  ncerci s ti olești mintea 
de ri ile din timpul ilei și c iar s  citești ceva ușor.

. enține o alimentație ec ilibrat . ncearc  s  
nu consumi prea multe dulciuri sau un ood și 
limitea  pe c t posibil consumul de ca ea, deoarece 
aceast  ți accentuea  an ietatea. ste recomandat 
s  eviți s  consumi alcool, tutun sau alte dro uri c  
mecanism de adaptare n situațiile stresante.

. imitea  timpul de e punere la canalele de 
știri. tabilește  momente ale ilei dimineața și 
seara  pentru a te in orma cu privire la evoluția 
situației  n acest el previi in uențarea prin 
vonuri neveri cate sau manipularea prin știri alse. 

        
      

7.  mișcare n aer liber sau antrenea te ilnic  
mișcarea reduce stresul și mbun t țește dispo iția. 
ncearc  s  aci o plimbare pe os sau cu bicicleta. 
ți poți stabili un pro ram de e erciții ice, e 
urm rind video uri de pro l, e particip nd o clas  
online.

. ractic  e erciții de meditație mind ulness. 
e nicile de rela are și meditație mind ulness te 

a ut  s  scapi de stress. ncearc  s  e erse i posturi 
de stretc in  și o a.

. oncentrea te pe aspectele po itive ale vieții 
tale.  urm torul e ercițiu  reali ea  o list  de 
recunoștinț , trece pe ea lucrurile bune din viaț  ta 
și mulțumește ți pentru ele. ptimisul alun  stresul.

u n ultimul r nd, ai ri  de ține și de cei din 
comunitatea ta   avea ri  de cei din amilia ta și 
de prietenii t i este o reacție de adaptare la stres.

rticol scris de  R  C   edic 
specialist si iatrie pediatric  e ina aria.

    
de biosecuritate - prioritatea 
companiei!

n aceast  perioad  și nu numai, cont m n mod 
special pe spri inul ec ruia dintre an a ații 
companiei pentru a menține    

       

n conte tul num rului semni cativ de ocare de 
est  orcin  rican   nre istrate n ultima 

perioad  n udețele imiș și rad la porcii domestici 
și mistreți, compania a nre istrat ca uri con rmate 
de  la erma e  taia, erma icl u și erma 
atu ou. ceast  situație repre int  o provocare 

ma or  pentru companie. 
olabor m ndeaproape cu autorit țile de resort și 

am implementat cu promptitudine toate m surile ce 
se impun. ermele au ost plasate sub suprave ere 
o cial , iar tra cul persoanelor, animalelor, 
produselor, subproduselor și mi loacelor de transport 
a ost restricționat.
mpactul pentru companie este comple . nunț m 
c teva clari c ri pentru urm toarele aspecte  locuri 
de munc , m suri de bio securitate, vi ilenț  și 
comunicare. 
• L    locurile de munc  n cadrul 
companiei nu vor  a ectate. 
•    in ura metod  e cient  
pentru prevenția r sp ndirii bolii n sistemul nostru 
de creștere este      

 

teva dintre m surile de bio securitate de respectat 
cu strictețe  
 dușuri la intrare ieșire din erm  
 control al u ului de ve icule, documente și al 

personalului
 respectarea timpilor de așteptare pentru intrarea 

pe di erite u uri de producție
 acțiuni e ciente de . 
pel m și pe aceast  cale la respectarea de ur enț  

și ntocmai, de c tre toți an a ații, a m surilor 
de combatere a  implementate de companie. 
ooperarea tuturor este esențial
entru orice ntrebare le at  de m surile care trebuie 

luate respectate, inte rate n planul de m suri anti 
,        

  /     
• V    ste necesar  n 
continuare       

        
O        

 responsabililor de bio securitate și 
superiorului direct. orim s  comunic m consecvent 
n raport cu comunitatea și cu presa, pentru a evita 
eventuale ne nțele eri, in ormații eronate sau 
interpret ri r uvoitoare ap rute n pres . 
n conte tul n care  a ost raportat  n om nia 
ncep nd cu anul 17, compania noastr  a 
implementat un plan comple  de m suri pentru 
a nt ri bio securitatea n ermele și unit țile 
de procesare ale companiei și pentru a preveni 
r sp ndirea bolii n cadrul punctelor noastre de lucru. 

 ru m s  direcționați c tre ristina odea, la 
m l r  orice comunicare direct  cu 

iariștii și sau cu persoanele din a ara companiei 
care solicit  in ormații pe subiectul .

mit eld om nia a continuat implementarea 
setului de m suri esențiale, n acest conte t 
pandemic, ast el nc t s n tatea și si uranța 
an a aților s  r m n  o prioritate pentru ntrea a 
ec ip . 

ampania de comunicare intern  a inclus mai multe 
activit ți, printre care se enumer  

 ebinar ul online reali at mpreun  cu 
repre entanții urni orului de servicii medicale 

e ina aria. n cadrul acestuia, s a discutat 
importanța vaccin rii mpotriva ovid 1  și a avut 
loc o sesiune de ntreb ri și r spunsuri.
 reali area si di u area unor materiale video 

in ormative pe subiectele vaccinare și bene ciile 
sale  
 materiale in ormative transmise s pt m nal pe 

subiectul ovid 1  tuturor cole ilor care au adrese 
de e mail.

S  R   
 COVI

estionarea e cient  a celor trei ocare  
care au a ectat ermele taia ou , atu ou 
și icl u a necesitat un e ort e traordinar din 
partea departamentelor iosecuritate, onstrucții, 

roducție, eterinari, ransporturi, ecuritate și 
nu numai. entru apro imativ  luni, aceștia și au 
dedicat timpul, ener ia, cunoștințele și pasiunea 
scopului de a neutrali a ocarele  
on orm procedurilor interne, au ost create  

ec ipe de lucru  
 c ipa de neutrali are a ocarului din erma icl u, 

coordonat  de aul untean  
 c ipa de neutrali are a ocarului din erma taia 
ou , coordonat  de icolae or ovan

 c ipa de neutrali are a ocarului din erma atu 
ou, coordonat  de icolae or ovan.
oordonarea acțiunii n primele  erme a durat 

apro imativ o lun  și a necesitat pre ența permanent  
a cole ilor și a mea n erm . a lucrat i și noapte 
pentru a ne asi ura c  se respect  at t cerințele le ale, 
c t și cele interne, cu privire la bun starea animalelor 
și limitarea r sp ndirii virusului. in p cate, vremea 
nu ne a a utat, luna aprilie a acestui an ind oarte 
capricioas  și o erindu ne toate anotimpurile la un loc. 

m avut parte de ploaie, temperaturi de 7 , rindin , 
vreme c lduroas , ceea ce a pus presiune n plus pe 
ec ipele care au lucrat n erme. e l n  estionarea 
ocarului de , a trebuit s  ne asi uram c  nu avem 

probleme cau ate de 1 . etaliile re eritoare la 
acțiunile des șurate sunt emoționante. e aceast  cale, 
doresc s  sublinie  nc  o dat  importanța respect rii 
stricte a re ulilor de biosecuritate. oar așa putem 
preveni apariția altor ocare  n punctele de lucru 
mit eld om nia,   ne a povestit icolae or ovan, 
ana er iosecuritate și un starea animalelor.

Toate eforturile colegilor și rezultatele acestora 
dovedesc loialitate, dedicare și atașament pentru 
echipă! 

  
 PPA

mit eld om nia mulțumește n mod deosebit 
cole ilor care au cut parte din cele  ec ipe
• E   untean aul, o d nescu iviu, 

nton lavin, orar onel, araban t lin, eaț  
van, icu ordac e, iș lorian, up lin, up 
van, ima lie, onca ucian, ren  etru.

• E   N  icolae or ovan, etrovici 
lin etre, icolaescu orina, ucu umbu aviniu, 
o in lisabeta, erce a onel, ircea raian arian, 
iurea icoleta, omariț  i aela, umitran aniela, 
man liana ioleta, is aler, otea asile, onița 

onstantin, stvan odica, uca alentina, i ai on
u en, uraru eor e, etan aricica, opa icu 
orin, ostaș etru lorian, us ri ore, us arius
ri ore, uicin adoico, uin orina, umitru adu 
telian, aiu onel arian, arin  lad, e ea an, 
ircea ri u, uciu ucian, di atei, lm an emus 

ulian, ud arinel, re a onstantin etric , odiț a 
on oru, iuban lin, ro a eor e icu, ascariu 
onuț ebastian, as adu aniela, ucs osi .
• Echipa Satu Nou  icolae or ovan, iviu vescu, 
iviu o d nescu, erbetei iorel, us umitru, 
ulc nescu onuț vidiu, orar aniel, aneș 
asilica, uli a eor e, onel orar, alița onel, 
rb iviu, ale etru, lidar osmin, iubotaru 

lorin, espi oan icoale, e ea an.




