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WH GROUP: Lider de piață în creșterea porcinelor și producția de carne de porc la nivel 
global
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L I S T E D
Global shareholders, including 

many large U.S. and European-

based financial institutions.



WH GROUP: Lider de piață în creșterea porcinelor și producția de carne de porc la nivel 
global

Operațiuni de producție porci, carne proaspătă sau procesată deținute de WH Group și operate prin Smithfield Foods
(SUA și UE) și (Shuanghui China)
Operațiuni în asocierea Smithfield Foods (Mexic)
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Operațiuni în 
asociere



Responsabilitate:

Ne asumăm responsabilitatea în tot ceea ce facem.

Facem afaceri în mod corect, fapt ce implică următoarele:

➢ Tratăm just și cu respect angajații;

➢ Tratăm cu respect animalele; 

➢ Suntem lideri în sustenabilitate.

Avem responsabilitatea extraordinară pentru siguranța alimentului.

Împreună, ne respectăm promisiunea ”Alimente sigure. În mod responsabil.”

Excelență operațională: 

Excelența operațională va fi tot timpul o prioritate pentru noi.

Căutăm neîncetat oportunități de a îmbunătăți modul în care operăm, în domenii precum servicii clienți, 
livrarea la timp, calitatea produselor și consecvența produselor.

Inovație:

Inovația este parte a ADN-ului nostru.

Căutăm idei noi în toate aspectele domeniului nostru de activitate, inclusiv modalități de a lucra mai 
inteligent, a deservi mai bine clienții și a face din Smithfield o companie mai bună.

Valorile noastre: 
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Cifra de afaceri  

RON 1,246 mil 

Operațiuni 
integrate

100%
1.2 mil. 
porci 

comerciali 
/an

Peste 4.500
de angajați

Investiții de 
peste 600 
mil USD

120.000 to 
carne / an

30.000 to 
mezeluri/ an

Date din 2017

2014

2004Primele investiții Smithfield Foods în România;

1 mil de porci produși și sacrificați;
Creșterea eficienței operațiunilor și realizarea 
planurilor pentru etapa următoare de dezvoltare. 

1,35 mil. de porci sacrificați;
Dezvoltarea programului Fermier – Partener.

Cifre cheie

2017

Continuarea proiectelor de dezvoltare din România. 2019
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2021Consolidarea poziției de lider nr. 1 pe piața internă 
a cărnii de porc, dezvoltarea profesională a echipei



Companie integrată

Companie integrată

• Ferme de creștere porcine, producție a furajului și administrare a terenurilor și fertilizantului organic
➢ Județele Timiș și Arad

• Producție de carne de porc proaspătă și semi-procesată
➢ Timișoara

• Producție de mezeluri
➢ Fabrici în Arad, Alba și București
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1,2 mil porci comerciali abatorizați în 
2020

51.6K scroafe în 5 ferme
1 Stație de vieri (I.A.)
579k spații de creștere;
65 de ferme:

- 553 K (85%) deținute de Companie
- 75 k (15%) Fermieri Partner

FNC
2 fabrici de nutrețuri combinate
15k t capacitate săptămânală de 
producție
130k t capacitate de stocare

Capacitate Abator
Abatorizare 600 porci / oră
Capacitate tranșare 300 porci / oră

Capacitate de procesare ELIT
26.5k t carne procesată

Capacitate de procesare MAIER
7k t carne procesată

Smithfield România, model de afacere integrată și lider în industrie

UKRAINE 

BULGARIA 

BLACK SEA 



Certificări Internaționale

Am implementat în mod voluntar următoarele Sisteme de Management: 

Sistemul de Management al Calității 
(ISO 9001:2015)

Sistemul de Management al Calității Alimentului
(ISO 22000: 2018) 

Sistemul de Management de Mediu
(ISO 14001: 2015) 

Sistemul de Management al Sănătății și Securității 
Ocupaționale

(ISO 45000:2018)

***
Standardul Internațional al Alimentului

(IFS versiunea 6.1: 2017)

Standardul Internațional al Alimentului 
(BRC versiunea 8: 2019)

Calitate 
Siguranța 

Alimentului

Angajați Protecția Mediului
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Contribuția la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și de creștere a
animalelor din România, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE

Producție: 1.2 mil porci / an

• Achiziția de cereale (350.000 to de cereale achiziționate de la producătorii
locali pentru hrana animalelor din fermele noastre)

• Agricultură

➢ 10.000 ha

➢ Culturi fertilizate organic

9

Divizia Ferme



Revitalizarea industriei românești de carne de porc, prin producerea de carne de porc
și produse din carne de porc de înaltă calitate

Capacitate de abatorizare: 600 capete / oră;
Capacitate de tranșare: 5.000 porci / zi;
Peste 1,26 milioane de porci anual;
Producție anuală de carne de porc: 120.000 tone / an
29% din carcasele clasificate în RO

Prin investițiile Smithfield, unitățile noastre de producție îndeplinesc toate standardele 
europene de mediu și siguranță alimentară.

Model de afacere integrată, trasabilitate completă ,,de la fermă la consumatorul final” 

10

Divizia Carne Proaspătă



Stații suport pentru activitatea de abatorizare – investiții Greenfield

1. Stație de Procesare a Subproduselor de Origine Animală – una din cele mai moderne din
România, conform Directivei UE 1069/2009

• Stație de Procesare a Subproduselor de Origine Animală, cat. II și III;

• Capacitate de procesare: 30,000 to / an;

• Valoare investiție: 12 mil USD

Produse rezultate: făină proteică și grăsimi pentru uz industrial;

2. Stație de Epurare a Apelor Uzate

• Tratează integral apa utilizată în procesul de abatorizare

• Capacitate: 2.000 metri cubi / zi

• Valoare investiție: 7 mil USD

Prin utilizarea de tehnologii moderne, prietenoase pentru mediu, se înregistrează un impact 0 
asupra mediului!
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Vânzări IKA:

Aprovizionăm principalele rețele de comerț cu amănuntul din România
Produse proaspete sau marinate, carcase

Vânzări industriale:

Realizăm o gamă largă de produse, după specificații proprii sau în funcție de tipul de tăietură și de ambalare specifice,
solicitate de către clienții noștri (carcase, sferturi, subproduse, piese tranșate): Unicarm, Angst, Scandia, Doly-Com,
Diana, Ana & Cornel, Aldis, Carniprod, Mimbu, Peris, Andromi, Matra, Jumbo, Ferma Zootehnica, Moldovan
Carmangerie.

Distribuție directă:

Livrări către măcelării, carmangerii și mici procesatori.

2012-2018: Export către UE și țări terțe
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Divizia Carne Proaspătă



Divizia Mezeluri

Rețele de distribuție naționale
• 5 depozite logistice logistice
• 20 de depozite cross-docking
• 54 de magazine proprii

Maier
• Fabrică de mezeluri în Arad

• Fabrici de mezeluri în Alba, București și Arad
• Peste 1800 de angajați
• Producție de mezeluri de peste 2500 tone/lună, 

peste 30.000 to anual

O gamă largă de produse, sub următoarele brand-uri:

Experiență vastă în producția de mezeluri
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Operațiuni sustenabile!



Bunăstare Animală

Tratamentul inuman sau neglijența
NU SUNT TOLERATE!

Obiective: 

• Creștem animale în fermele noastre, în condiții de siguranță și sănătate;

• Spațiile de producție sunt proiectate pentru a satisface confortul animalelor în ferme și în timpul transportului;

• Animalele din fermă au acces la apă adecvată și hrană de cea mai bună calitate, pentru a satisface cerințele 

nutriționale; 

• Bune practici aplicare în tratamentul animalelor, care îmbunătățesc starea de confort a acestora și respectă toate legile 

și reglementările aplicabile în domeniu; 

• Identificăm și oferim tratamentul adecvat pentru animalele care au 

nevoie de îngrijiri;

• Implementăm practici de utilizare și administrare a medicamentelor, 

aprobate de către medici veterinari autorizați.
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Obiective:

• Reducerea ratei de accidentare la locul de muncă;

• Obținerea unui procent de peste 25% a implicării angajaților în procesele de SSM;

• Beneficii pentru angajați;

• Programe de instruire și posibilitate de dezvoltare profesională;

• Smithfield România – Angajator preferat;

• Program de bun-venit pentru noii angajați (program On-Boarding);

• Programe de dezvoltare profesională și promovare în cadrul 

structurilor intene ale companiei. 
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Angajați



Obiective:

• 100% conformitate, 100% din timp;

• Gestionarea impactului asupra mediului;

• Performanță a Sistemului de Management ISO 14001;

• Reducerea consumului de resurse:

➢ Reducerea consumului de energie;

➢ Reducerea consumului de apă;

➢ Reducerea cantității de deșeuri solide. 
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Mediu



• Furnizarea de produse din carne sigure, de cea mai bună calitate;

• Certificare Globală pentru Siguranța Alimentului (GFSI): IFS – Versiunea 6.1, Certificarea Internațională

pentru Sistemul de Management al Siguranței Alimentului - ISO 22000: 2018 și Certificarea Standardului

Global de Siguranță Alimentului – BRC, Versiunea 8: 2019;

• Întreg personalul este instruit în mod periodic cu privire la siguranța alimentului;

• Utilizarea responsabilă a antibioticelor; 

• Asigurarea trasabilității produsului; 

• Prioritizare a conceptelor de sănătate și nutriție

• ”Ziua Internațională a Alimentației”
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Calitate și Siguranță alimentară



• Contribuim la dezvoltarea comunităților în care ne desfășurăm activitatea; 

• Implementăm numeroase proiecte de sprijin comunitar pe 3 mari direcții:  

1. Mediu

2. Social

3. Educație

• Peste 1000 de ore voluntariat / anual
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Comunități
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