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La Sphera, bunăstarea animalelor reprezintă un element cheie al procesului de furnizare de 

alimente către consumatorii noștri.  

Ne menținem angajamentul față de îmbunătățirea continuă a bunăstării în toate etapele lanțului 

nostru de aprovizionare.  

Respectarea legislației reprezintă o componentă cheie a politicii noastre, de aceea, le solicităm 

furnizorilor să respecte toate legile, reglementările și codul de conduită aplicabile pe plan local. 

Mai multe informații despre acțiunile noastre sunt disponibile aici:  

 

POLITICA SPHERA PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ AL FURNIZORULUI  

În procesul nostru de îmbunătățire permanentă, milităm pentru respectarea bunăstării 

animalelor de-a lungul lanțului de aprovizionare, respectiv:  

Lipsa foametei sau setei prin accesul imediat la apă proaspătă și la o dietă pentru menținerea 

pe deplin a stării de sănătate și vigorii. 

Lipsa disconfortului prin asigurarea unui mediu adecvat, inclusiv adăpost și o zonă de odihnă 

confortabilă.  

Lipsa durerii, vătămării sau bolilor prin prevenire sau diagnostic și tratament rapide.  

Libertatea de exprimare a unui comportament normal prin asigurarea unui spațiu 

suficient, a unor dotări adecvate și a companiei semenilor. 

Lipsa fricii și suferinței prin asigurarea unor condiții și tratamente care să evite stresul psihic.  

 

DOMENIUL DE APLICARE, DOMENIILE-CHEIE ȘI ABORDAREA  

Atunci când vine vorba de amprenta noastră, ne bazăm pe carnea de pasăre, carnea de vită și 

carnea de porc ca ingrediente cheie în materie de proteine animale. Vom încerca să ne axăm 

cât mai mult posibil pe domenii-cheie pentru a stimula asumarea poziției de lider, precum și 

progresele în colaborare cu furnizorii noștri.  

Printre aceste domenii-cheie se numără:  

• Ratele reduse de mortalitate; 

• Sporirea sănătății animalelor pentru reducerea la minimum a folosirii medicamentelor 

necesare, în special antibiotice;  

• Problemele de mobilitate a animalelor și de sănătate a picioarelor la păsările de curte; 

• Reducerea stresului, îmbunătățirea comportamentelor și reducerea la minimum                       

a procedurilor dureroase. 

 

https://spheragroup.com/wp-content/uploads/2022/05/Politica-Sphera-privind-Codul-de-conduita-al-Furnizorului.pdf
https://spheragroup.com/wp-content/uploads/2022/05/Politica-Sphera-privind-Codul-de-conduita-al-Furnizorului.pdf
https://spheragroup.com/wp-content/uploads/2022/05/Politica-Sphera-privind-Codul-de-conduita-al-Furnizorului.pdf
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Vom colabora cu furnizorii noștri pentru a asigura îmbunătățirea constantă a acestor domenii și 

ne vom asigura că bunăstarea animalelor rămâne o componentă esențială a procesului de 

selecție a furnizorilor.  

• La nivel local, vom colabora cu furnizorii și partenerii noștri cheie pentru a spori 

disponibilitatea surselor de ouă care să nu provină de la păsări crescute în baterii de cuști 

pentru a trece integral la ouă care să nu provină de la păsări crescute în baterii de cuști 

până în anul 2030. Oricum, ne-am angajat să colaborăm cu părțile noastre interesate pentru 

a atinge acest scop și vom dezvălui progresele realizate, dar ne vom și actualiza politica pe 

măsură ce avansăm, astfel încât să ne menținem transparența atât în ceea ce privește 

provocările cu care ne confruntăm, cât și progresele pe care le înregistrăm. 

 

• Vom colecta în continuare date și vom lucra cu furnizorii și partenerii noștri la nivel de sector 

pentru a face progrese la nivelul întregului lanț global de aprovizionare cu ouă.  
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