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Dezvoltarea afacerii într-un mod sustenabil reprezintă 
pentru Societatea Vifrana SA o prioritate, de aceea, prin 
prezentarea datelor relevante, dorim să contribuim la 
înțelegerea performanțelor sale economice, sociale și de 
mediu, precum și a impactului activităților pe care le 
dezvoltă pe piața locală și pe piețele internaționale.

Raportul a fost realizat având ca referință principală 
Standardele pentru raportarea de sustenabilitate ale 
organizației Global Reporting Initiative (GRI). 

Desigur, acest raport a fost elaborat în conformitate cu 
cerințele legislative, așa cum sunt ele prezentate în 
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) Nr. 
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate, cu modificările și 
completările ulterioare (i.e. OMFP nr. 3456/2018 din 1 
noiembrie 2018 privind modificarea și completarea unor 
reglementări contabile).

Acest raport își asumă responsabilitatea îmbunătățirii
 indicatorilor comparativi, care conturează profilul 
amprentei companiei asupra mediului înconjurător, 
economic și social.



Standardele de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) sunt un set de criterii, 
bazate pe cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, și sunt 
utilizate de investitorii cu perspectivă, pentru a evalua operațiunile companiei 
și evaluarea responsabilități, față de ceea ce ne înconjoară. 

Aceste criterii au existat sub diferite forme, dar acum putem să avem un cadru 
de prezentare pe care îl putem utiliza ca o modalitate de evaluare.

MEDIU

Include eficiența energetică, aspectele privind 
protecția mediului, gestionarea deșeurilor, 

apei și utilizarea resurselor.

SOCIAL

Include aspectele de sănătate și siguranța a 
angajaților, responsabilitate corporativă și 

impactul asupra comunității.

GUVERNANȚĂ

Guvernarea la nivelul consiliului, diversitatea 
în board-ul de conducere, politicii interne, 

etica în afaceri, drepturile părților interesate, 
măsurile anti-corupție și cele împotriva dării 

de mită.



25  de angajați, 13 femei, 12 bărbați

Vin prezent pe piețele din România, 
Germania, Olanda, Suedia

Procentajul de produse 
achiziționate local

Vifrana este singurul exportator de vinuri integral certificat 
ecologic, din România, cu Denumire de Origine Protejată (DOP) 
- ADAMCLISI la nivel European.

130 Ha terenuri proprii cu plantații cu viță de vie organică. 

Tehnologie de top a grupului Della Tofola, unică în România.

Cifra de afaceri 2020/2017:  +97,22%

5 428 974 RON - cifra de afaceri netă

Profit net 2020: 1.461.769 lei

Sticle vândute 2020/2017: +91,6%

Sticle vândute export 2020 vs 2017: +138,68%

Din buget s-a folosit pentru 
achiziționarea de produse 
și servicii din România

90%

90%

De vin, a produs Vifrana 
în anul 2020

2618,89 hl 

Bob cu bob Cabernet Sauvignon 
 Medalie de argint 

- Mundus Vini Spring Tasting 2021 -

VIFRANA ÎN CIFRE



„Ne dorim să fim prețuiți la adevărată valoare, nu 
neapărat din punct de vedere al profitabilității, ci 

ca o barieră de protecție a naturii. 
Ne identificăm cu „natura într-un pahar cu vin” 

pe care vă invit pe toți să-l degustăm împreună!”

Tranziția către conceptul de Pactul Ecologic European a fost inițiată și 
finalizată încă de acum 10 ani în cadrul societății, toate aceste eforturi au 
apărut dintr-o convingere intimă că asta e calea durabilă de urmat. 
Considerând că principiile și politicile de dezvoltare durabilă se vor 
asumate de o populație care are prea puține instrumente să discearnă că 
viitorul nu poate să mai aștepte o conformare voluntară. 

Noi în schimb ne mândrim că am pus baze solide unui comportament care 
respectă natură. Nu ne-am mulțumit să existăm doar ca furnizori susten-
abili a unor concepte ecologice, ci ne-am asumat o conștiință personală a 
receptării acestora. Și nu doar prin metode coercitive, ci gândindu-ne că 
planetă noastră trebuie predată generațiilor viitoare. 

Atunci am început să ne răspundem practic la următoarele întrebări. 
Poate România de azi să furnizeze produse pentru un viitor durabil? La 
nivel de consum individual se poate renunța la încălzirea cu lemne sau 
cărbuni? Se poate să se renunțe definitiv la pesticide și ierbicide? Suntem 
noi capabili să oferim o variantă viabilă? Își asumă cineva costuri inițiale 
mai mari în numele pentru un viitor durabil?

Cât ține de noi ne putem mândri că suntem sustenabili și practicăm 
agricultură ecologică într-o zonă strict protejată din punct de vedere al 
biodiversității – Natură 2000. Nu folosim niciun fel de substanțe chimice 
de tratament, nici în vie, nici în cramă. Vinurile noastre sunt vinificate 
gravitațional cu fermentație fără drojdii comerciale. Procesăm 100% ce 
producem și beneficiem de recunoașterea europeană a Denumirii de 
Origine Protejate – Adamclisi. Respectăm oamenii cu care lucrăm, i-am 
format și educat în spiritul sustenabilități, aceștia sunt ceea mai de preț 
valoare pentru noi deși majoritatea traiesc în cele mai sărace zone ale 
României. Nu producem deșeuri, la noi totul se refolosește și se rein-
tegrează în natură. 

Octavian Vucmanovici
CEO, Co-Fondator



Domeniul principal de activitate al Societății este cel al ,,Cultivării plantelor din culturi permanente”. 
Activitatea principală desfășurată de societate constă în cultivarea strugurilor, conform codului CAEN 
121-Cultivarea strugurilor. 
Din anul 2009, societatea produce și comercializează vin sub certificare ecologică. 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu numărul de înregistrare 
J13/1566/1998. 
Codul unic de identificare fiscală a Societății este RO10684445.
Simbolul de tranzacționare din 2021 este BIOW.

Sediul social al VIFRANA S.A. este în Constanța, Str. Călărași, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5. 
Crama, reprezentând punctul de lucru al societății, este situată pe strada Decebal, nr. 4, Adamclisi, județul 
Constanța. 

Persoana de contact este Domnul Octavian Vucmanovici - Director General 
http://vifrana.com 
office@serviciiviticole.ro
+40 241 553 996



Valorile care ghidează formularea strategiilor și obiectivelor strategice, dar și 
operaționalizarea acestora gravitează în jurul principiului integrității, al 
orientării spre creștere și spre piață: 

   calitate fără compromis
   conectarea la piața externă și tendințele acesteia
   valorificarea oporunităților prin colaborări cu parteneri strategici externi
   inovare
   responsabilitate 
   eficiență 

Toate acestea au modelat managementul vizionar care orientează conducerea 
afacerii Vifrana.

Vifrana aduce vinuri pe care, odată savurate, consumatorul le îndrăgește și le 
respectă în egală măsură.
Vifrana își propune să încurajeze opțiunea consumatorilor pentru o alternativă 
sănătoasă la produsele viticole tradiționale.

PRIMUL PRODUCĂTOR DE VINURI BIO RAW 
DIN ROMÂNIA

PRIMUL PRODUCĂTOR DE VINURI ECO 
AROMATICE (VIN FIERT CU PELIN)

PRIMUL PRODUCĂTOR DE VINURI 
ORGANICE CERTIFICATE BIOGARANȚIE

UNICUL DEȚINĂTOR DE CERTIFICAT DOP 
PENTRU VINURI ECOLOGICE
 



În „regatul viței-de-vie”, așa cum este supranumită Dobrogea, 
în regiunea viticolă „Terasele Dunării” – CII-DOC Adamclisi și foarte aproape de vestigiile arheologice de la 
Adamclisi, se întind cele 130 de hectare de viță-de-vie cultivată organic de către 
Vifrana SA., la crama căreia turiștii și cunoscătorii pot degusta vinurile ecologice și pot descoperi un proiect 
arhitectural și o tehnologie unică între viticultorii bio din România. 

Vinurile Vifrana se înscriu în oferta diversă caracterizată de personalitate, buchet și finețe a renumitelor 
vinuri nobile dobrogene, care se bucură de specificul climatic și de particularitățile solului extrem de
favorabile obținerii unor vinuri de înaltă calitate. 

Viile Dobrogei ocupă peste 25.000 ha, cultivarea viței de vie în Dobrogea coborând în arhivele timpului până 
cel puțin în secolul al VI-lea (î.H) ca îndeletnicire de bază a locuitorilor acestor meleaguri. De altfel, în 
legendele grecești, Tracia este locul de origine a lui Dionis, zeul vinului!



Crama se află lângă localitatea Adamclisi, la 65 km de țărmul Marii Negre, în 
județul Constanța. 
Zona Adamclisi a fost delimitată ca areal viticol pentru producerea vinului cu 
denumire de origine controlată. Dovada purității ecologice a zonei constă în 
includerea sa în aria naturală protejată ,,Natura 2000” , rețea europeană de 
ocrotire a habitatelor și condițiilor naturale de viață.
Podgoria Vifrana este tânără, înființarea acesteia începând în anul 2006 și 
finalizându-se în 2008. 
Culegerea strugurilor se realizează manual. Via nu este supusă tratamentelor 
chimice, fiind tratată organic, cu respetarea cerințelor impuse de organismele 
de certificare ecologică.

Vinul produs de Vifrana a fost conceput ca vin de calitate ecologic, 
legal atestat DOP și certificat Austria Bio Garantie.

Emblema (DOC) constituie garanția calității vinului, a cărui prelucrare presupune:
    utilizarea soiului atestat
    respectarea metodelor specifice de cultură a viței de vie, inclusiv respectarea 
    încărcăturii de rodire și a producției maxime de struguri la hectar
    vinificarea, maturarea, condiționarea și îmbutelierea vinului în interiorul 
    arealului de producere delimitată
    respectarea tehnologiilor specifice de vinificare, maturare, livrare
    încadrarea în parametrii de compoziție ai tipului de vin testat

MEDIU

Include eficiența energetică, aspectele privind 
protecția mediului, gestionarea deșeurilor, 

apei și utilizarea resurselor.

SOCIAL

Include aspectele de sănătate și siguranța a 
angajaților, responsabilitate corporativă și 

impactul asupra comunității.

GUVERNANȚĂ

Guvernarea la nivelul consiliului, diversitatea 
în board-ul de conducere, politicii interne, 

etica în afaceri, drepturile părților interesate, 
măsurile anti-corupție și cele împotriva dării 

de mită.

DISTRIBUȚIA CULTURII PE SOIURI

Cabernet Sauvignon

Syrah

Chardonnay

Fetească Neagră

Sauvignon Blanc

Pinot Noir

55%

15%

11%

7%

7%

3%



În anul 2006 se concretizează afacerea de la început 
visată și gândită integral ecologic, de la bob la pahar. 
Prin vizionarismul acționarului majoritar și al conducerii 
societății, prima fereastră de oportunitate pentru agri-
cultura ecologică românească, și anume lansarea pro-
gramelor de finanțare europeană prin fondurile pentru 
reconversie și restructurare a viței-de-vie, odată cu 
integrarea României în Uniunea Europeană, este prompt 
valorificată. 
În colaborare cu unul dintre cei mai mari experți în 
viticultură și, probabil, cel mai mare producător de clone 
de viță-de-vie la nivel mondial, Pepinierele Merciere, de 
la primele 6,8 ha înființate în 2006, Vifrana a ajuns să 
cultive aproape 130 ha până în anul 2008. 
Valoarea investiției în plantația de viță-de-vie s-a ridicat 
la 3,5 mil. euro. 

DISTRIBUȚIA CULTURII PE SOIURI



Vifrana, alături de furnizorul italian Della Toffola, lider 
mondial în industria vinicolă, aplică tehnologia de ultimă oră. 

În anul 2013, primește vizita președintelui Comisiei Europene 
și a Președintelui Asociației Europene a Băncilor. Investiția în 
cramă de 4 mil. euro, din care 1,6 mil. euro pentru utilajele 
tehnologice, este urmată de punerea în funcțiune a liniei de 
îmbuteliere în valoare de 118,5 mii euro și extinderea spațiului 
de învechire prin achiziția a peste 700 baricuri de stejar, în 
valoare de 265 mii euro. În final, afacerea Vifrana ajunge la o 
investiție totală (plantație și cramă) de 7,88 mil. euro.

Instalații integral ecologice 

Tehnică de procesare a strugurilor gravitațională

Sistem centralizat și automat de evacuare 
a noxelor în timpul vinificației – Unic în România

Pentru operațiile de transvazare în crama au fost prevăzute 
pompe cu piston, pompe mono și pompe peristaltice

Gestiune automată a temperaturii produselor prin 
tablouri electrice

Zonă de învechire îngropată, menținând natural 
o temperatură de 15 grade 

700 baricuri de stejar ars, cu o ardere de nivel 
medium și medium plus, pentru învechire

2007 – 2010– construcția Cramei 



2012 certificare Austria Biogaranție, recunoaștere națională 

2013 Primul premiu la o competiție internațională: Bronz pentru sortimentul Cabernet Sauvignon din 
gama Patrician.

2014 Inițierea colaborării cu Kaufland prin listarea permanentă a 5 sortimente

2017 Listarea permanentă a 3 sortimente din gama Bob cu Bob în lanțul de retail Lidl. Alte 6 sortimente 
,,In-Out’’

2018 Redefinirea politicilor manageriale: consolidarea vânzărilor pe plan intern (extinderea portofoliului 
de clienți retail: Penny, cu 3 sortimente ) și penetrarea inițială a pieței de desfacere externe (Germania 
prin depozitele regionale din Nossen, Eitting, Buttenheim, Mariendorf, Koln, Diezenbach, Sülzetal, 
Wasserweg, Grossgerau și Bingen iar din anul 2020, în Koblentz, Grossbeeren, Russeina, Landsberg.)

2019 Retehnologizarea întregului flux de producție. Intensificarea exportului în Suedia și Olanda

2020 Creșterea capacității de depozitare cu 25%

2021 Redefinirea strategiei de finanțare prin atragerea de investitori strategici și decizia de listare la 
Bursa de Valori București 



Din punct de vedere operațional, în cursul anului 2021 s-a continuat procesul de retehnologizare 
a activităților curente defășurate pe plantația de viță-de-vie a Societății, prin achiziționarea a 5 
mașini noi de stropit, a unei mașini de balotat coarde de viță-de-vie (în baloți mici utilizabili 
pentru producția de biomasă) și achiziționarea de substanțe de tratament certificate ecologic 
prin import exclusiv din Germania și Italia. 
De asemenea, s-au finalizat operațiunile de tăiere, legare și revizuire a sistemului de susținere a 
domeniului viticol al Societății.

Începând cu luna mai 2021, VIFRANA introduce sistemul de evaluare națională Nutrinform, 
echivalentul sistemului italian de etichetare nutrițională Nutrinform Battery, care abordează 
alimentele ca surse de energie, considerându-le precum o serie de baterii pe care consumatorul 
le folosește pentru a obține energia zilnică. 

Activitatea societății presupune cultivarea strugurilor, urmată de producerea și comercializarea 
vinului organic. Distribuția produselor pe piață se face preponderent prin intermediul lanțurilor 
de magazine, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, asigurând astfel certitudinea și pre-
dictibilitatea încasărilor și a cashflow-ului.

PRIMUL PRODUCĂTOR DE VINURI 
ORGANICE CERTIFICATE BIOGARANȚIE

UNICUL DEȚINĂTOR DE CERTIFICAT DOP 
PENTRU VINURI ECOLOGICE
 





Patrician Chardonnay 2010 
- Medalia de aur 
- Vinvest

Patrician Chardonnay 2010 
- Medalia de aur 
- Strugurele de aur

Patrician Cabernet Sauvignon 2009 
- Medalia de aur 
- Strugurele de aur

Bob cu bob Chardonnay 2011 
- Medalia de argint 
- Premiile de excelență Vinul.ro (retail)

Patrician Cabernet Sauvignon 2009 
- Medalia de bronz 
- International Wine Guide Spain

Patrician Chardonnay  
- Medalia de bronz 
- International Wine Guide Spain

Symposion Syrah 2011 
- Medalia de argint
- Mundus Vini Biofach

Symposion Fetească Neagră 2011 
- Medalia de argint
- Mundus Vini Biofach

Symposion Chardonnay 2011 
- 84 puncte
- Mundus Vini Biofach

Symposion Cabernet Sauvignon 2009 
- 86 puncte
- Mundus Vini Biofach

Symposion Cabernet Sauvignon 2009 
- Medalia de aur
- International Wine Contest Bucharest

Bob cu bob Cabernet Sauvignon 
-Medalie de argint 
-Mundus Vini Spring Tasting 2021

Aceste vinuri au în compoziție struguri bio culeși 
manual, care au fost supuși unui proces de vinificație 
cu drojdii sălbatice, fără niciun adaos de sulf, iar apoi 
au fost îmbuteliați fără filtrare



Certificarea vinului organic începe de la vița-de-vie și urmărește întregul lanț de vinificare, până la îmbuteliere. 
Vița-de-vie trebuie cultivată în acord cu principiile agriculturii ecologice, care exclud total utilizarea fertilizatorilor, a 
fungicidelor, a pesticidelor și a erbicidelor chimice artificiale. 

Concentrația de sulfiți în vinul organic certificat nu depășește 100 mg la litru. 

În lipsa aditivilor, a sulfiților și a altor tehnici de manipulare, vinul organic este alternativa sănătoasă care păstrează însă 
savoarea, istoria și rafinamentul vinului convențional. 
Vifrana vine în întâmpinarea noilor tendințe manifestate la nivel global cu un produs finit integral bio, care răspunde 
celor mai înalte standarde calitative, fiind rezultatul incidenței materiei prime organice și al fluxului tehnologic inovator, 
integral ecologic. 

Vifrana deține certificare internațională bio pe materie primă, pe produs și inclusiv pe unitate de producție: 

      Certificare ZENTRALLABOR WITOWSKI (cel mai exigent laborator de analize bio din Europa)
      Certificare IFS – High Level (International Featured Standards), ISO 9001 și ISO 22000



APĂ     

Una dintre principalele noastre preocupări este dezvoltarea 
durabilă. 
Problema lipsei apei a devenit mai complexă și mai puțin 
predictibilă odată cu efectele schimbărilor climatice. La nivelul 
surselor, lipsa precipitațiilor se poate traduce prin reducerea 
debitelor râurilor și/sau modificarea straturilor acvifere. Mai 
mult decât atât, schimbările climatice pot afecta structurile 
ecologice care mențin sistemele de apă intacte.
Una dintre acțiunile de protejare a domeniului viticol împotriva 
schimbărilor climatice pe care o folosim este abordarea de a tăia 
mai târziu via pentru a combate seceta.

Printr-un proces continuu de optimizare a reducerii consumului 
de apă am ajuns să folosim 6 litri de apă pentru a produce un 
litru de vin bio.

Suntem până la capătul procesului tehnologic responsabili și 
decontaminăm apele uzate prin 3 stații de epurate NTPO 01.

De asemenea, avem în dotare și folosim stații de demineralizare 
a apei și de corecție a pH-ului.



DEȘEURILE

Factorii demografici cuplați cu creșterea economică, la care se adaugă standardele 
ridicate de dezvoltare umană, reducerea numărului de spații pentru depozitarea 
deșeurilor și prevederile legale din ce în ce mai aspre, au condus la situații în care 
depozitarea deșeurilor solide ajunge să fie o provocare din ce în ce mai greu de 
gestionat. Ne concentrăm de la început pe reducerea cantității de deșeuri care 
rezultă din procesul de producție si reutilizarea sau reciclarea acestora.

100% este rata de reciclare a deșeurilor nepericuloase. 

Nu folosim deșeuri nereciclabile - colaborăm cu parteneri specializați pentru 
reciclarea ambalajelor de aproximativ 150 tone sticle/an.
Majoritatea deșeurilor rezultă direct din procesul de producție și ambalarea 
produselor.

DEȘEURILE BIO

Tescovina rezultată o valorificăm prin utilizarea ei ca îngrășămănt al solului, 
iar surplusul îl monetizăm prin plasarea spre producătorii de ulei de struguri 
și făină de tescovină.Materialul lemnos provenit din mentenanța viei urmează 
să îl brichetăm. 
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În recolta Bio, terenul folosit a fost ferit de contactul cu orice gen de substanță 
chimică în ultimii ani. 
Ne-am luat responsabilitatea de a monitoriza printr-o evidență scrisă toate 
operațiunile efectuate zilnic pe teren. Nu permitem iradieri sau organisme 
modificate genetic, iar substanțele folosite pentru întreg procesul de producție 
sunt naturale – ecologice. 
Având un sol optim și necompromis, potențialul vinului este privit de oenologi 
ca fiind unul ridicat.

Intervenția utilajelor este minimă și aceasta nu are efect nociv asupra solului. 
Majoritatea proceselor sunt manuale, fapt pentru care suntem deja consacrați 
- prin culegerea manuală a fiecărei boabe de struguri.

Arăm și aerăm prin grapare solul la 10 - 15 cm adâncime.

SOLUL

20



EMISII

Scopul nostru este de a crea valoare prin reducerea emisiilor de carbon și 
lucrăm cu furnizori, distribuitori, autorități și consumatori pentru a ne 
atinge obiectivele.

Sistemul de încălzire termică folosește energie electrică de la furnizori 
direct din surse regenerabile.
Cele 5 autovehicule dotate cu standardul de emisii Euro 3, folosesc 
combustibilul fosil ca sursă de alimentare.
Motostivuitoarele au motoare acționate electric.

Ne asumăm captarea dioxidului de carbon pe cale naturală prin suprafața 
pe care o avem la dispoziție și anume cele 130 de hectare, pe care se 
întinde vița de vie.

ENERGIE

Reducem la minim consumul de energie pe liniile de îmbuteliere și 
pierderile de energie pe liniile de condens și abur. 
Avem, de asemenea, izolații termice la traseele de agent termic. 
Sistemele de iluminat LED folosesc clasa cea mai eficientă de consum.

21



Ne desfășurăm activitățile luând în considerare, permanent, 
feedback-ul primit de la partenerii, clienții și angajații noștri, 
nu doar declarativ, ci și obiectiv.

În anul 2020, nu am avut accidente de muncă sau decese la 
locul de muncă nici în rândurilor partenerilor direcți și nici în 
rândul angajaților. Suntem atenți și am luat în considerare 
măsuri de reducere a nivelului de zgomot ambiental la limita 
de incintă. 

Din 25 de angajați 12 sunt bărbați și 13 femei. 

Ca nivel de pregătire, 6 persoane dintre acestea au studii 
universitare superioare și o persoană are studii de masterat. 
Niciun angajat nu a solicitat concediu maternal sau parental. 

Folosim principiul meritocrației în recompensarea angajaților, 
pe lângă oferta salarială oferim bonusuri între 40% și 100%, 
bazate pe criterii de perfomanță.

Toți angajații beneficiază de contracte colective de muncă. 

Angajații noștri sunt instruiți în cazul situațiilor de urgență și 
în contractul colectiv de muncă avem dedicat un capitol 
pentru sănătatea și siguranța angajaților.

Fluctuațiile de personal apar în funcție de dinamica sezonieră., 
deși numărul angajaților noi a înregistrat fluctuații minore în 
comparație cu anii trecuți.

Conform politicilor noastre, informarea angajaților este esențială 
și insistăm asupra aspectului de transparență, prin informări 
clare și inteligibile, în special cu privire la drepturile acestora 
privind munca și ocuparea forței de muncă, orele de muncă, 
salarii, ore suplimentare, maternitate, drepturile omului, reguli 
de nediscriminare, condiții de muncă, asigurarea echipamentului 
de muncă, compensații și beneficii.

Suntem prezenți în comunitate prin sprijinirea acțiunilor de 
ecologizare, prin protecția biodiversității animalelor, a pădurilor 
virgine și a florei spontane protejate strict. 
Tocmai datorită eforturilor noastre de conservare am asistat în 
anul 2020 la un eveniment cu însemnătate pentru zona unde ne 
desfășurăm activitatea prin reapariția Dropiei (Otis tarda) după 
mai bine de 150 de ani. 

Produsele noastre îndeplinesc standardele unor beneficii 
medicale, având în vedere lipsa totală a pesticidelor și 
procentajul mare de Resveratrol. Desigur, aceste beneficii nu 
exclud încurajarea clienților, ori de câte ori avem ocazia, la un 
consum responsabil și la evitarea  consumului excesiv de alcool.
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Guvernanța corporativă este o prioritate atât în derularea optimă a operațiunilor noastre, cât 
și pentru a satisface așteptările investitorilor, a partenerilor de afaceri sau a consumatorilor. 

Fiecare membru al Consiliului de Administrație este responsabil de îndeplinirea viziunii 
noastre pe termen lung și a politicii de management al mediului. 
Conducerea Executivă și Directorul General sunt 100% angajați români. 

Domnul Octavian Vucmanovici, arhitect cu spirit antreprenorial, s-a înrolat în a dministrarea 
executivă a societății încă de la înființare, moștenind pasiunea cultivării Strugurilor de la 
familia sa cu o amplă tradiție în procesarea vinului. 
Finalizarea studiilor de arhitectură a reprezentat un aport la construcția Cramei, aceasta 
devenind un proiect arhitectural unic în România, iar spiritul său antreprenorial a pus bazele 
unei afaceri integral ecologice, acceptând provocările unui segment emergent pe atunci. 
Acesta este fost administrator unic și în prezent Președinte al Consiliului de administrație și 
Director General.

Domnul Luca Vucmanovici este membru neexecutiv și asistent de laborator chimic. Este de 
remarcat faptul că Vifrana este o afacere cu o tradiție de familie în arta producerii de vin și 
dorim să ducem arta meșteșugului mai departe printr-o moștenire bazată pe valori ale 
afacerilor de familie, cât și pe profesionalism. În acest proces de formare profesională,  
Domnul Luca Vucmanovici deține diverse premii științifice în domeniul fizicii și al tehnologiei.

Domnul Eusebiu Burcaș, administrator independent, cu expertiză în consultanță în 
management și vânzări, este specialist în elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, 
de marketing precum și ale bugetelor și ale cash flow-urilor, având experiență profesională în 
funcții-cheie în cadrul unor companii. 
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AFILIERI

Regândim constant parteneriatele și afilierile cu asociațiile profesionale din domeniul nostru 
(Vitivinicol și Bio).
Suntem transparenți în raportarea progresului și a procesului în mediile profesionale și nu numai. 

DREPTURILE OMULUI

Respectăm cu strictețe politiciile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, și nici nu am 
avut sesizări sau sancțiuni pentru incidente de neconformitate. 
De asemenea, nu am avut parte de sancțiuni în activitatea noastră.
Vifrana își tratează toți angajații în mod egal și fără discriminare cu privire la rasă, gen, dizabilități, 
religie, orientare sexuală sau vârstă. Nu tolerăm discriminarea și nici acțiunile de intimidare, 
agresiune și violență de orice fel, atât în cadrul unităților noastre, cât și în afara acestora. 
Datorită istoriei multiculturale locale, locul unde ne desfășurăm activitatea este recunoscută ca 
fiind cea mai tolerantă zonă din Europa de Est din punct de vedere rasial și etnic. Necesitatea de a 
înțelege și de a promova drepturile omului este un element central al acestui mod de abordare. 

Având în vedere sectorul de activitate în care forța de muncă este indispensabilă, resursa umană 
reprezintă un activ valoros pentru societate, managementul aplicând politici de recrutare și de 
fidelizare axate pe retenția și motivarea personalului. 
Politicile interne ale Companiei au în vedere procedurile departamentului de resurse umane 
privind abordarea și gestionarea personalului în conformitate cu cerințele legislative naționale și a 
standardelor de performanță socială.
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MĂSURILE ANTICORUPȚIE

Scopul nostru este să ne asigurăm că toți cetățenii și angajații, care ar putea să fie 
afectați direct sau indirect de activitățile Societății sau prin intermediul lanțului nostru 
valoric, se pot bucura de drepturile omului descrise în Declarația Drepturilor Omului. 
Menționăm că în cadrul Vifrana nu sunt încălcate în niciun fel drepturile salariaților sau 
ale colaboratorilor noștri. Avem implementate politici foarte clare și un cod de conduită 
agreabil însușit de fiecare angajat și colaborator al nostru. 
Astfel, drepturile omului se regăsesc printre principiile noastre.
Principiu de netăgăduit de la care Vifrana nu se abate este de a nu da mită sau șpagă, 
nici în prezent, nici în trecut și nici în viitor. 
În cazul aspectelor legate de combaterea corupției avem o politică de toleranță zero. 
Avem licențe pentru orice sistem de operare sau software pe care îl folosim.

Este o prioritate pentru noi și dorim să performăm în managementul impactului asupra 
mediului și al impactului social al operațiunilor noastre de afaceri și să susținem 
drepturile omului și standardele internaționale de muncă. 
Ne desfășurăm activitatea într-un mod corect, etic și care se încadrează în legile și 
reglementările aplicabile în domeniul concurenței, neavând plângeri înregistrate la 
Consiliul Român pentru Publicitate.
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ECONOMIC

Rata inflației poate fluctua și, în consecință, operațiunile, condițiile financiare 
și rezultatele 
Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de 
impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale ale emitentului și asupra 
profitului real al investiției.

NATURĂ OPERAȚIONALĂ

Atragerea, păstrarea și motivarea personalului calificat, un activ important 
pentru funcțiunea de inovare-dezvoltare a societății, vector de competitivitate 
și dezvoltare continuă a afacerii Vifrana. În vederea managementului preventiv 
al acestui risc, societatea are în vedere politici de resurse umane orientate 
spre asigurarea necesarului de forță de muncă prin clauze 
contractuale corespunzătoare, prin instrumente de stimulare, motivare și 
cointeresare a acesteia.

Riscul asociat cu dependența de patente și licențe, contracte industriale, 
comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricație. Activitatea 
Vifrana depinde în măsură semnificativă de procedee noi de fabricație și de 
procese inovatoare continue, pentru care își asigură infrastructura, resursele 
și personalul necesar.
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RISCURI LEGATE DE FACTORUL CLIMATIC

Fenomenele meteorologice ar putea impacta negativ activitatea desfășurată de Vifrana, în sensul în care 
producția de struguri poate fi afectată calitativ și/sau cantitativ de fenomenele meteorologice extreme, 
precum seceta, inundațiile, absența razelor solare pe parcursul perioadei de înflorire, îngheț, lipsa ploii și 
grindină. Gradul de dificultate în gestionarea acestui risc derivă din impredictibilitatea asociată factorului 
climatic. Vifrana implementează constant măsuri pentru atenuarea impactului acestui risc prin polițe de 
asigurare, instalații de irigare. De asemenea, în planul de management al riscului climatic, societatea 
evaluează oportunitatea accesării programului de fonduri FEGA pentru irigații.

RISCUL DE CONCURENȚĂ

Pentru piața-țintă actuală și viitoare, Vifrana și-a asigurat avantaje competitive prin inovare continuă de 
proces și de produs cu rezultate importante din punctul de vedere al eficienței și al eficacității pentru 
clienții săi. Competitivitatea ridicată, specifică sectorului, este abordată de Vifrana prin strategia prețurilor 
reduse, apropiate chiar de cele pentru produsele convenționale și de calitate superioară, prin procesarea 
strugurilor provenind din plantații proprii și alinierea la cerințele calitative impuse de autoritățile de 
certificare ecologică. 
Concurența neloială, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și asigurarea confidențialității 
personalului asupra proceselor și produselor reprezintă o prioritate pentru societate.
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Ne desfășurăm activitățile luând în considerare, permanent, 
feedback-ul primit de la partenerii, clienții și angajații noștri, 
nu doar declarativ, ci și obiectiv.

În anul 2020, nu am avut accidente de muncă sau decese la 
locul de muncă nici în rândurilor partenerilor direcți și nici în 
rândul angajaților. Suntem atenți și am luat în considerare 
măsuri de reducere a nivelului de zgomot ambiental la limita 
de incintă. 

Din 25 de angajați 12 sunt bărbați și 13 femei. 

Ca nivel de pregătire, 6 persoane dintre acestea au studii 
universitare superioare și o persoană are studii de masterat. 
Niciun angajat nu a solicitat concediu maternal sau parental. 

Folosim principiul meritocrației în recompensarea angajaților, 
pe lângă oferta salarială oferim bonusuri între 40% și 100%, 
bazate pe criterii de perfomanță.

Toți angajații beneficiază de contracte colective de muncă. 

Angajații noștri sunt instruiți în cazul situațiilor de urgență și 
în contractul colectiv de muncă avem dedicat un capitol 
pentru sănătatea și siguranța angajaților.

Fluctuațiile de personal apar în funcție de dinamica sezonieră., 
deși numărul angajaților noi a înregistrat fluctuații minore în 
comparație cu anii trecuți.

Conform politicilor noastre, informarea angajaților este esențială 
și insistăm asupra aspectului de transparență, prin informări 
clare și inteligibile, în special cu privire la drepturile acestora 
privind munca și ocuparea forței de muncă, orele de muncă, 
salarii, ore suplimentare, maternitate, drepturile omului, reguli 
de nediscriminare, condiții de muncă, asigurarea echipamentului 
de muncă, compensații și beneficii.

Suntem prezenți în comunitate prin sprijinirea acțiunilor de 
ecologizare, prin protecția biodiversității animalelor, a pădurilor 
virgine și a florei spontane protejate strict. 
Tocmai datorită eforturilor noastre de conservare am asistat în 
anul 2020 la un eveniment cu însemnătate pentru zona unde ne 
desfășurăm activitatea prin reapariția Dropiei (Otis tarda) după 
mai bine de 150 de ani. 

Produsele noastre îndeplinesc standardele unor beneficii 
medicale, având în vedere lipsa totală a pesticidelor și 
procentajul mare de Resveratrol. Desigur, aceste beneficii nu 
exclud încurajarea clienților, ori de câte ori avem ocazia, la un 
consum responsabil și la evitarea  consumului excesiv de alcool.

Până acum, modelul de afacere presupune desfacerea 
produselor de cea mai înaltă calitate la prețuri extrem 
de competitive preponderent prin marii distribuitori 
de retail în țară și pe piețe europene, în condițiile 
asigurării celui mai înalt standard de calitate pentru 
materia primă și a unui proces logistic de aprovizion-
are și desfacere bine controlat și monitorizat. 

Vifrana a demarat proiectul de lansare a vinului spu-
mant și a vinului la doză, sortimente cu cerere în 
creștere accentuată pe piețele străine. De asemenea, 
intenționează valorificarea produselor secundare și 
ecologice, în colaborări cu producători din industria 
wellness prin dezvoltarea unei linii complete de pro-
duse secundare bio pentru uz cosmetic/farmaceutic. 

Oportunitatea abordării acestei piețe de nișă derivă din 
intensificarea absorbției pieței bio din România și o 
creștere sănătoasă a brandului pe această piață, 
precum și din creșterea și uniformizarea exigențelor și 
a condițiilor de acceptare a produselor bio la marii 
distribuitori din punctul de vedere al reziduurilor de 
pesticide și al calității produselor.

DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI În România, cu precădere pentru Vifrana, perspectivele de creștere 
vor fi accentuate și potențate de programele europene de încurajare 
a agriculturii ecologice subscrise în Pactul Verde European. Acesta 
prevede creșterea ponderii suprafețelor cultivate ecologic de la 8% 
nivelul mediu la nivelul UE, la 25% până în anul 2030, ceea ce, pentru 
Europa, înseamnă o creștere anuală de 11%. Ecartul dintre cele 1,5% 
de cultură ecologică din totalul podgoriilor românești și, respectiv, 
media UE de 11,2% înseamnă, de asemenea, un potențial de creștere 
mult mai mare pentru producătorii de vinuri bio față de cei din alte 
state europene. Suportul financiar pe care îl așteaptă sectorul vinicol 
pentru a susține competitivitatea produsului românesc în fața 
concurenței străine prin programul european de promovare a 
României ca țară viticolă și prin finanțările asociate Pactului Verde 
European va deschide ferestre noi de oportunitate. 

În data de 7 iulie 2020, Comisia Europeană a adoptat un pachet 
suplimentar de măsuri pentru sprijinirea sectorului vitivinicol, care 
presupun derogare temporară de la normele UE privind concurența, 
majorarea contribuției UE la toate măsurile din cadrul programelor 
naționale de sprijin financiar până la 70%, dar și plăți în avans pentru 
distilarea și depozitarea de criză. Acestea pot acoperi costurile până 
la 100%. Mai mult, Comisia Europeană a lansat două cereri de 
propuneri de programe de promovare pentru care se va acorda 
sprijin suplimentar de până la 10 milioane euro, care vizează inclusiv 
sectorul vinicol.
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Guvernanța corporativă este o prioritate atât în derularea optimă a operațiunilor noastre, cât 
și pentru a satisface așteptările investitorilor, a partenerilor de afaceri sau a consumatorilor. 

Fiecare membru al Consiliului de Administrație este responsabil de îndeplinirea viziunii 
noastre pe termen lung și a politicii de management al mediului. 
Conducerea Executivă și Directorul General sunt 100% angajați români. 

Domnul Octavian Vucmanovici, arhitect cu spirit antreprenorial, s-a înrolat în a dministrarea 
executivă a societății încă de la înființare, moștenind pasiunea cultivării Strugurilor de la 
familia sa cu o amplă tradiție în procesarea vinului. 
Finalizarea studiilor de arhitectură a reprezentat un aport la construcția Cramei, aceasta 
devenind un proiect arhitectural unic în România, iar spiritul său antreprenorial a pus bazele 
unei afaceri integral ecologice, acceptând provocările unui segment emergent pe atunci. 
Acesta este fost administrator unic și în prezent Președinte al Consiliului de administrație și 
Director General.

Domnul Luca Vucmanovici este membru neexecutiv și asistent de laborator chimic. Este de 
remarcat faptul că Vifrana este o afacere cu o tradiție de familie în arta producerii de vin și 
dorim să ducem arta meșteșugului mai departe printr-o moștenire bazată pe valori ale 
afacerilor de familie, cât și pe profesionalism. În acest proces de formare profesională,  
Domnul Luca Vucmanovici deține diverse premii științifice în domeniul fizicii și al tehnologiei.

Domnul Eusebiu Burcaș, administrator independent, cu expertiză în consultanță în 
management și vânzări, este specialist în elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, 
de marketing precum și ale bugetelor și ale cash flow-urilor, având experiență profesională în 
funcții-cheie în cadrul unor companii. 
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Detalii despre rapoartele financiare 
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-
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23
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AFILIERI

Regândim constant parteneriatele și afilierile cu asociațiile profesionale din domeniul nostru 
(Vitivinicol și Bio).
Suntem transparenți în raportarea progresului și a procesului în mediile profesionale și nu numai. 

DREPTURILE OMULUI

Respectăm cu strictețe politiciile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, și nici nu am 
avut sesizări sau sancțiuni pentru incidente de neconformitate. 
De asemenea, nu am avut parte de sancțiuni în activitatea noastră.
Vifrana își tratează toți angajații în mod egal și fără discriminare cu privire la rasă, gen, dizabilități, 
religie, orientare sexuală sau vârstă. Nu tolerăm discriminarea și nici acțiunile de intimidare, 
agresiune și violență de orice fel, atât în cadrul unităților noastre, cât și în afara acestora. 
Datorită istoriei multiculturale locale, locul unde ne desfășurăm activitatea este recunoscută ca 
fiind cea mai tolerantă zonă din Europa de Est din punct de vedere rasial și etnic. Necesitatea de a 
înțelege și de a promova drepturile omului este un element central al acestui mod de abordare. 

Având în vedere sectorul de activitate în care forța de muncă este indispensabilă, resursa umană 
reprezintă un activ valoros pentru societate, managementul aplicând politici de recrutare și de 
fidelizare axate pe retenția și motivarea personalului. 
Politicile interne ale Companiei au în vedere procedurile departamentului de resurse umane 
privind abordarea și gestionarea personalului în conformitate cu cerințele legislative naționale și a 
standardelor de performanță socială.
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201-1

204-1
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302
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Determinarea conținutului raportului

Lista domeniilor materiale

Actualizări ale informațiilor din rapoartele anterioare

Modificări în practicile de raportare 

Perioada de raportare 

Data celui mai recent raport

Ciclul de raportare

Punct de contact pentru procesul de raportare

Declarație privind raportarea conform Standardelor GRI

Tabelul de conținut

Verificare externă

Performanță economică 

Cifra de afaceri 

Trasparență, inclusiv prin raportare non-financiară

Disponibilitate rapoarte, frecvența raportării

Politica privind achizițiile

Procentul din bugetul de produse și servicii achiziționate local

Măsuri anticorupție 

Măsuri luate pentru evitarea apariției incidentelor de corupție

Număr incidente raportate și înregistrate în perioada de raportare

Politica de tarifare

Acțiuni de natură legală privind comportamentul anti-concurențial sau politicile de monopol

Energie

Consumul de energie din cadrul companiei

Apă

Alimentarea cu apă pe tipuri de surse

Emisii

Emisii directe (Scop 1)

Reducerea emisiilor direct

Deșeuri

Gestionarea deșeurilor

4

4

-

-

1

-

Anual

7

4

29

-

5

5

24

24

5

5

25

25

24,25
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DOCUMENT REALIZAT DE GOLDRING
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Angajați noi și rulaj de personal

Beneficii pentru angajați

Concediu parental

Sănătate și securitate în muncă

Reprezentativitatea în comitetele comune management-angajați pentru sănătate și siguranță în muncă

Tipuri și număr de accidente, boli profesionale, absenteism și număr de decese la locul de muncă

Teme de sănătate și securitate în muncă acoperite în acorduri formale cu sindicatele

Formarea profesională a angajaților

Numărul mediu de ore de instruire per angajat

Relația dintre management și reprezentanții angajaților

Aspecte care fac parte din procesul de negociere și încheiere a Contractului Colectiv de Muncă

Susținerea dezvoltării comunității locale

Programe de dezvoltare locală dezvoltate pe baza evaluării nevoilor locale

Politica de marketing

Număr de sancțiuni pentru nerespectarea legislației în domeniul etichetării produselor, promovării și 

comunicărilor de marketing
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22
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