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Sectiunea „Cel mai bun PARTENER”

Smithfield Romania, partenerul si furnizorul tau de incredere

Smithfield România este lider de piață în domeniul creșterii animalelor și totodată unul dintre cei
mai mari producatori de carne de porc din România. Astfel, Smithfield România își menține atât
standardele de calitate, cât și încrederea consumatorilor în produsele noastre 100% românești,
marca Comtim. Producția de carne de porc de cea mai bună calitate este realizată respectând cele
mai stricte standarde de calitate și siguranță alimenatară aplicabile în domeniu.
Misiunea companiei noastre rămâne aceea de a pastra excelența operațională și de a revitaliza
producția autohtonă de carne de porc.

Smithfield România a realizat demersul voluntar de certificare pentru implementarea unor
standarde de management recunoscute la nivel internațional, care ne reconfirmă nivelul de
performanță la care operăm și care ne fac mai pregătiți pentru orice provocări operationale care ar
putea apărea: Sistemul de Management al Calității (ISO 9001:2008), Sistemul de Management al
Mediului (ISO 14001: 2004), Sistemul de Management al Siguranței și Securității Ocupaționale
(OHSAS 18001:2007), Sistemul de Management pentru Siguranță Alimentară (ISO 22000:2005),
Standardul Internațional pentru Alimente (IFS version 6:2014), Sistemul de Management HACCP
(ISO 9001:2000 & HACCP- sistem implementat), precum și Standardul Global pentru Siguranță
Alimentară si British Retail Certificate 7:2015).

Ne conducem operațiunile în mod etic și onest, păstrând astfel încrederea consumatorilor în
produsele noastre 100% românești, marca Comtim.
Dintre valorile pe care ne luam angajamentul sa le pastram sunt: să producem carne de porc
sigură, de cea mai bună calitate, într-o manieră responsabilă, si să păstrăm încrederea
câștigată a partenerilor noștri și a consumatorilor.
Smithfield România este unul dintre producătorii din România care furnizează consumatorului
carne proaspătă de porc 100% românească, produsă local prin respectarea celor mai stricte
standarde internaționale aplicabile în domeniu. Furajele cu care sunt hranite animalele noastre
provin din cereale 100% romanesti, cultivate in zona Banatului de catre fermieri locali.
Furajele produse în cadrul celor două fabrici de nutrețuri combinate - FNC Vinga și FNC Pădurenisunt de calitate premium, si au la baza retete care care ofera animalelor aport nutritional echilibrat,
optim, pe categorii de varsta si nevoi functionale.
Animalele crescute in fermele Smithfield sunt abatorizate in propriul abator, unul dintre cele mai
mari și moderne abatoare din Europa. Abatorul, situat in Timisoara, are o capacitate de abatorizare
de 600 de capete pe oră și de tranșare de 300 de capete pe oră. Cota de piata la nivel national este în
prezent aproximativ 29 % din carcasele clasificate în România.
Cu o cifra de afaceri de 890 mii RON, divizia de productie carne a Smithfield Romania este
lider in industria alimentara si ofera carne proaspata pe toate retelele de distributie, la scara
nationala, dar si în majoritatea rețelelor de KA către clienții industriali (mari și mici procesatori de
mezeluri din România și Europa).
Smithfield România oferă astfel, cu consecvență, pieței din România dar și celei externe o gamă
largă de produse din carne de porc, proaspete, realizate într-o manieră sustenabilă, cu mare atenție
pentru detalii, de la carcase la piese tranșate (ceafă, cotlet, pulpă, spată, organe, etc) sau produse
semiprocesate (carne tocată, produse feliate, marinate). Echipele noastre de tranșatori sunt
specializați în a realiza o sortimentație largă de produse, piesele tranșate pot fi realizate atât în
funcție de specificații tehnice standard, cât și în funcție de specificațiile tehnice ale clienților noștri,
micii sau marii procesatori de carne din România și de pe piața externă.
Oferim aprovizionare constanta, 52 saptamani /an, prin canale de distributie din care fac parte
companii locale. Ne onoram clientii prin disponibilitatea echipei de vanzari in rezolvarea oricarei
situatii aparute intr-un flux standard de livrare, si oferim un parteneriat sigur, pe termen lung,
alaturi de o echipa profesionista.
Ne diferentiaza calitatea inalta a carnii proaspte de porc, produsa intr-o maniera responsabila.
Intreaga noastra echipa trateaza cu responsabilitate respectarea sigurantei alimentului pe intregul
lant de productie, de la ferma la consumatorul final.
Clientii nostri, marii retaileri din industrie, se pot baza pe flexibilitatea tehnica oferita de linia d
eproductie a abatorului modern, construit cu o investitie de 100 mil USD. Ne adaptam cerintelor
clientilor nostri, si raspundem afirmativ oricarei cderinte de fasonare sau taiere a carcasei.

