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Obiectivul Sphera este să ofere siguranță și securitate tuturor clienților care vizitează 

restaurantele noastre. În cele trei piețe pe care activăm, ne-am angajat să îmbunătățim 

permanent practicile de aprovizionare astfel încât să fim cât mai responsabili din punct de 

vedere ecologic și social.  

Toate parteneriatele cu furnizorii și producătorii prin intermediul cărora sunt aprovizionate 

restaurantele noastre, se bazează pe o abordare durabilă, aceasta reprezentând o 

responsabilitate majoră a grupului nostru, pe care încercăm să o optimizăm pe termen lung. 

Lucrăm numai cu furnizori și parteneri care s-au angajat să respecte cele mai înalte 

standarde de siguranță alimentară și calitate și să folosească practici etice de afaceri, după 

cum reiese din Codul nostru de conduită pentru furnizori.  

Mai multe informații despre acțiunile noastre sunt disponibile aici:  

 

POLITICA SPHERA PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ AL FURNIZORULUI 

Principiile noastre de acțiune ghidează cerințele furnizorilor noștri și practicile de producție.       

Pe piețele pe care ne desfășurăm activitatea, respectăm legile și reglementările în vigoare 

pentru a menține cele mai înalte standarde de siguranță alimentară și pentru a proteja 

sănătatea umană, animală și a mediului.  

 

PRINCIPIILE SPHERA  

Siguranța alimentară și calitatea 

Rolul programelor implementate în privința siguranței alimentare și a calității este de a 

asigura un control eficient și de a atenua riscurile asociate fiecărei etape din cadrul lanțului 

nostru de aprovizionare. Furnizorii noștri sunt supuși în mod regulat unor audituri privind 

respectarea standardelor de siguranță alimentară și calitate.  

 

Sănătatea și bunăstarea animalelor  

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării animalelor reprezintă un proces continuu de 

parteneriat cu furnizorii noștri și cu alte părți interesate și este un principiu esențial pentru 

furnizarea de produse alimentare sănătoase de origine animală și alimente sigure. Practicile 

bazate pe știință sunt esențiale pentru strategia noastră de aprovizionare cu alimente, 

indiferent de locul în care ne desfășurăm activitatea.  

 

 

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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Protejarea mediului  

În parteneriat cu furnizorii noștri căutăm în permanență să optimizăm resursele naturale și 

reducem la minimum impactul negativ asupra mediului, incluzând calitatea aerului și apei, 

amprenta de carbon și utilizarea terenurilor. O bună gestionare a efectivelor de animale și 

îmbunătățirea continuă a practicilor de creștere și de producție pentru păsările de curte, 

inclusiv hrănirea, nutriția, adăposturile moderne, transportul și depozitarea, aduc contribuții 

importante la conservarea resurselor de mediu.  

 

Securitatea alimentară  

Producția durabilă va juca un rol central în satisfacerea cererii mondiale de proteine 

animale, cum ar fi păsările de curte, care se preconizează că va crește exponențial în 

următorii ani. Un sistem sigur și stabil de producție de alimente reprezintă o prioritate 

pentru grupul Sphera, în beneficiul consumatorilor noștri din țările în care ne desfășurăm 

activitatea prin prisma principiilor noastre de aprovizionare durabilă.  

 

Furnizori responsabili  

Sphera își propune să lucreze cu furnizori care s-au angajat să folosească sisteme 

alimentare durabile care să acorde prioritate sănătății umane, animale și a mediului. Deși 

capacitățile furnizorilor de proteine animale la nivel mondial variază considerabil, colaborăm 

îndeaproape cu furnizorii noștri pentru a confirma respectarea standardelor riguroase de 

siguranță alimentară și calitate privind proteinele animale. Așa cum este prevăzut în Codul 

nostru de conduită pentru furnizori, atât aceștia cât și subcontractanții sunt obligați să 

urmeze practici corecte de angajare și să asigure un mediu de lucru sigur, sănătos și 

productiv. 
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