
Siguranță
Depunem în mod constant eforturi pentru 
a crește gradul de siguranță a personal-
ului nostru.

Responsabilitate
Depunem eforturi menite să consolideze 
si să dezvolte comunitățile în care trăim și 
ne desfășurăm activitatea.

Misiunea noastră este de a hrăni lumea 
într-un mod sigur, responsabil și durabil.
În fiecare zi, asigurăm legătura fermierilor cu piețele, a clienților 
cu ingredientele și a oamenilor și animalelor cu hrana de care 
au nevoie pentru a prospera. Combinăm experiența pe care 
am dobândit-o cu noi tehnologii și informații pentru a acționa 
în calitate de partener de încredere pentru clienții din domeniul 
alimentar, agricol, financiar și industrial din peste 125 de țări. 
Întrucât punem accentul pe dezvoltarea pe termen lung alături de 
partenerii noștri, reinvestim în activitatea noastră în medie 80 % 
din fluxul de numerar din operațiuni.

Angajamentele noastre

Obiectivul nostru

Pentru clienți
Livrăm produse finite 
către clienții din 
sectorul alimentar, 
comerțul cu amănuntul, 
produse ambalate 
destinate 
consumatorilor 
și sectoarelor 
industriale
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Pentru fermieri
Furnizăm furaje, alte 
materii prime și 
expertiză fermierilor 
și cumpărăm produse 
agricole și animale de 
la aceștia

Insights

Transform

Move

Farmers

Customers

In
si
gh
ts

Tr
an
sf
or
m

M
ov
e

Fa
rm
er
s

C
us
to
m
er
s

Insights

Transform

Move

Farmers

Customers

Insights

Transform

Move

Farmers

Customers

Transformăm materiile 
prime în produse finite

Furnizăm informații 
partenerilor noștri

Transportăm 
produse la nivel 
mondial

Expertiză  
de piață

Date și 
analiză de 

date

Managementul 
riscurilor

Soluții 
financiare

Rutier Feroviar Fluvial Maritim

Activitatea noastră

Durabilitate

Rata de incidență a vătămărilor 
raportate la nivelul organizației 
noastre*: 2005-2021
*Rata de incidență a vătămărilor raportate 
= (Număr total de vătămări raportate x 
200.000) / ore lucrate

2021

1,17

4,58
2005

110,5 
milioane dolari 
Valoarea totală a contribuțiilor 
pentru acte caritabile, înregistrată 
anul trecut în 56 de țări

Ne desfășurăm 
activitatea în   

70
de țări

155.000
de angajați

Venituri anuale în 
valoare de 

134,4  
miliarde de dolari

Cargill dintr-o privireCargill dintr-o privire
Toate cifrele începând cu 31 mai 2021, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Participare globală la cursurile 
noastre de formare destinate 
fermierilor având ca temă practicile 
agricole durabile

2017 2021

obiectiv 
pentru 
2030

10 
milioane

4,1 
milioane

Cu peste   

155 
de ani de experiență

Agricultura este modul prin care ajutăm 
oamenii și planeta să prospere.

Climă: reducerea emisiilor din lanțul 
nostru de aprovizionare extins cu 30 % 
până în 2030 și a emisiilor absolute din 
exploatare cu 10% până în 2025.

Sol și apă: eliminarea defrișărilor în cadrul 
lanțurilor noastre de aprovizionare și 
asigurarea unei gestionări durabile a apei 
în toate bazinele hidrografice prioritare 
până în 2030.

Oameni: Promovarea și respectarea 
drepturilor omului, astfel cum sunt 
consacrate în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului a Organizației Națiuni-
lor Unite și îmbunătățirea mijloacelor de 
trai a 10 milioane de fermieri până în 2030 
prin formare și un acces mai larg la piețe.

Pentru a afla mai multe informații cu 
privire la obiectivele noastre, care 
vizează protecția climei, a solului 
și a apei, vă rugăm să consultați 
răspunsurile oferite pe Platforma de 
date Cargill (CDP) accesând Centrul de 
raportare.

31,8 % 
dintre funcțiile de conducere în 
cadrul Cargill la nivel global sunt 
ocupate de femei, în creștere 
comparativ cu 25,2 % în 2015
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https://www.cargill.com/sustainability/reporting-hub
https://www.cargill.com/sustainability/reporting-hub

