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Datorită activităţii sale comerciale, a imbunatatirii materiilor prime agricole în segmentele 
fructe, amidon si zahar, asigurarea unor procese economice sustenabile reprezintă o 
componentă esenţială a modelului de afaceri al AGRANA. 
 
AGRANA înţelege prin sustenabilitate echilibrul dintre aspectele ecologice, economice şi 
sociale în cadrul activităţii sale economice. Următoarele 3 principii rezumă definiţia AGRANA 
cu privire la conceptul de sustenabilitate: 

• Utilizarea în proporţie de aproape 100% a materiilor prime agricole, precum şi 
utilizarea de tehnologii cu nivel redus al emisiilor în cadrul procesului de prelucrare 
industrială, pentru a preveni efectele negative asupra mediului. 

• Respectarea tuturor factorilor de decizie şi a societăţilor în care activează compania 
• Colaborarea cu furnizorii şi clienţii în parteneriate de lungă durată  

 
AGRANA şi-a stabilit ca obiectiv un tip de acţiune sustenabil economic, ecologic şi social, pe 
întregul lanţ generator de plus valoare, lanţ ce include achiziţia de materii prime şi produse 
primare agricole. Aceste principii pun în aplicare mai detaliat criteriile de sustenabilitate 
pentru materiile prime agricole și produsele intermediare. Pe baza acestor principii, AGRANA 
contribuie la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, în special obiectivul 15 
(Viața pe uscat), Obiectivul 13 (Acțiune climatică), Obiectivul 6 (Apă curată și canalizare) și 

Obiectivul 14 (Viața sub apă). 
 
Respectarea următoarelor principii reprezintă pentru AGRANA premisa pentru încheierea de 
contracte de furnizare în domeniul achiziţiei de materii prime şi produse primare agricole: 
 

1. Respectarea prevederilor legale 
Premisa pentru orice fel de proces de achiziţie este respectarea tuturor prevederilor legale 
aplicabile.  
 

AGRANA îşi rezervă dreptul, ca în situaţia în care prevederile legale nu sunt suficient de 
stricte din punctul acesteia de vedere, aceasta să solicite respectarea unor prevederi mai 
stricte. 
 

2. Respectarea standardelor sociale  
AGRANA solicită din partea furnizorilor respectarea codului de conduită AGRANA, care 
prescrie standarde sociale minime. Furnizorilor li se solicită implementarea acestor cerinţe 
minime şi în cazul propriilor furnizori.  
 

3. Utilizarea Codului de bună conduită agricolă (GAP)  
Independent de modelul de achiziţii, AGRANA îşi doreşte prelucrarea exclusivă a materiilor 
prime şi produselor primare agricole, care au fost produse în cadrul prevederilor GAP.  
 
Ca dovadă a conformității cu cerințele GAP, AGRANA acceptă certificări și verificări bazate pe 
standarde internaționale precum GAP global, Rainforest Alliance, International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC), Bonsucro, Farm Sustainability Assurance (FSA) sau alte 
standarde comparabile și / sau respectarea obligațiilor UE de eco-condiționalitate. 
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Achiziţia materiilor prime agricole de la cultivatorii aflaţi sub contract 
AGRANA urmăreşte suplimentar şi menţinerea sănătăţii şi fertilităţii solului, prin intermediul 
cultivatorilor săi contractuali. Managementul apei, folosirea îngrășămintelor adecvate locaţiei, 
precum şi protecţia plantelor, protecţia la eroziune şi biodiversitatea se află în directă 
legătură şi contribuie decisiv la producţia agricolă sustenabilă de lungă durată.  
 
Pentru a evalua acțiunile asupra mediului, cele economice și sociale ale fermierilor 
contractuali, AGRANA aplică Evaluarea durabilității fermei (ASF) a Platformei de inițiativă 

pentru agricultura durabilă. Respectarea standardelor ASF este obligatorie pentru fermierii 
contractuali care fac parte din așa-numitul grup de gestionare al fermelor. 

 
Pentru a-si ajuta fermierii contractanti să implementeze GAP, AGRANA oferă o serie de 
servicii specifice culturilor, cum ar fi consultanță oferită de specialiștii AGRANA, evenimente 
educaționale și informații legate de culturi prin diferite canale de comunicare. 
 
Achiziţia materiilor prime şi a produselor primare agrare de la comercianţi: 
AGRANA solicită respectarea principiilor AGRANA de către furnizorii săi, implementarea 

acestora şi să urmărească implementarea acestora până la sursa produselor agricole, în 
măsura în care acest lucru este posibil.  
 
Controlul respectării principiilor  
AGRANA solicită din partea tuturor furnizorilor (adică a cultivatorilor contractaţi şi a 
comercianţilor) respectarea principiilor sale pentru achiziţia materiilor prime şi a produselor 
primare agricole, precum şi implementarea practicilor aferente, cu respectarea acestor 
principii. Furnizorii direcţi AGRANA sunt responsabili pentru respectarea acestor principii la 
proprii furnizori şi îşi asumă responsabilitatea verificării respectării acestor principii.  

 
AGRANA îşi rezervă dreptul de a verifica respectarea principiilor la proprii furnizori direcţi. În 
cazul în care se descoperă încălcări ale anumitor aspecte, se aşteaptă implementarea 
măsurilor de corectare. În cazul unor încălcări grave si/sau repetate, AGRANA îşi rezervă 
dreptul de a rezilia contractul de furnizare.  
 
Intrarea în vigoare a principiilor 
Furnizorul se obligă, ca prin semnarea contractului de cultivare, respectiv de furnizare, să 
respecte principiile AGRANA pentru achiziţia de materii prime şi produse primare agricole.  
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