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Premium 

Evenimente importante de raportat: Aderare la UN Global Compact 

Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează piața despre aderarea companiei la United Nations 
Global Compact (Platforma Global Compact a Națiunilor Unite), cea mai mare inițiativă de 
sustenabilitate corporativă din lume. 

Prin aderarea la UN Global Compact, Grupul se angajează să promoveze cele 10 principii ale UNGC 
din domeniile drepturilor omului, standardelor muncii, mediului, anti-corupției și să contribuie la 
atingerea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, incluse de către Organizația Națiunilor Unite în 
Agenda Dezvoltării Sustenabile 2030. 

Ca parte a strategiei sale de sustenabilitate, Grupul se concentrează pe gestionarea cât mai eficientă 
a ingredientelor, produselor și ambalajelor prin măsuri precum: reciclarea uleiului uzat în colaborare cu 
firme specializate în tehnologia producției de biocarburant, colectarea selectivă a ambalajelor în cadrul 
tuturor restaurantelor, conform legislației în vigoare. Grupul are ca obiective reducerea consumului de 
energie, a amprentei de carbon, implementarea de programe interne pentru prevenirea risipei 
alimentare. De asemenea, Sphera Franchise Group susține respectarea drepturilor omului oferind un 
mediu de lucru care favorizează diversitatea și incluziunea socială, aspecte pe deplin recunoscute și 
respectate. De asemenea, Grupul se numără printre membri semnatari ai Cartei Diversității din 
România, susținând principiile acesteia cu scopul de a promova diversitatea, nondiscriminarea, 
incluziunea și egalitatea de șanse la locul de muncă. 

În contextul aderării la UN Global Compact, Grupul va continua să se concentreze pe sustenabilitate în 
2022, urmând ca la jumătatea anului să publice un nou Raport de sustenabilitate pentru 2020 și 2021. 
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