Codul de conduită pentru furnizorii Cargill
Angajamentul nostru faţă de contribuţia pe care ne-o aducem la prosperitatea acestei lumi
Obiectivul companiei Cargill este acela de a hrăni lumea în mod sigur, responsabil şi sustenabil. Înţelegem că lanţurile de distribuţie care
susţin sistemul alimentar global trebuie să fie sustenabile – echilibrând necesităţile din prezent cu necesităţile generaţiilor viitoare. Ne
putem îndeplini obiectivul doar prin strânsa noastră colaborare cu partenerii furnizori. Codul de conduită pentru furnizori explică modul în
care ne aşteptăm ca agricultorii, producătorii şi celelalte categorii care colaborează cu noi să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv – din
punct de vedere etic şi în conformitate cu legile aplicabile.

Principiile noastre călăuzitoare
Cele şapte principii de bază ale companiei Cargill li se aplică tuturor angajaţilor noştri; aceştia asigură baza operaţiunilor pe care le
desfăşurăm în plan global. Codul de conduită pentru furnizori îi responsabilizează pe partenerii furnizori în direcţia respectării aceloraşi
principii. Considerăm că acest angajament comun faţă de conduita etică şi de integritate reprezintă o bază puternică pentru relaţiile de
afaceri de încredere care creează valoare comună.

1. Respectăm legea
În calitate de companie responsabilă, ne aşteptăm ca
partenerii furnizori să ne împărtăşească atitudinea de
angajament faţă de respectarea legii.
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

• Să cunoască şi să respecte legile care li se aplică lor şi
activităţii pe care o desfăşoară

• Să se raporteze la cerinţele legale ca la un standard minim
• Să pună în temă compania Cargill cu privire la orice probleme

de natură fizică privind bunurile şi serviciile furnizate – mai ales
cu privire la problemele de sănătate şi siguranţă. În felul
acesta, compania Cargill se conformează reglementărilor
globale.

2. Ne desfăşurăm activitatea cu integritate
Urmărim relaţii de afaceri bazate pe încredere, transparenţă
şi responsabilitate reciprocă.
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

• Să concureze în mod loial şi etic pentru contracte cu compania
Cargill

• Să nu ofere şi să nu accepte niciodată mită, comisioane, daruri
sau ospitalitate inadecvată sau orice alt tip de stimulente ilegale în
ceea ce priveşte desfăşurarea afacerilor cu Cargill

• Să evite orice conflict de interese referitor la acorduri

financiare sau la alte „înţelegeri” încheiate cu angajaţii şi care
ar putea fi considerate inadecvate

• Să colaboreze cu proprii furnizori pentru a promova o

conduită de afaceri în conformitate cu principiile care fac
obiectul acestui Cod

3. Păstrăm registrele exacte şi corecte
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori să păstreze registre
exacte şi corecte. Acest fapt ne ajută să luăm decizii de
afaceri responsabile şi să punem la dispoziţia persoanelor
interesate informaţii corecte şi la timp.
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

• Să păstreze documente şi registre care să reflecte toate
tranzacţiile în mod exact, corect şi la timp

• Să desfăşoare procese corespunzătoare de audit al calităţii şi
de conformitate pentru o serie de aspecte precum siguranţa
produselor, alimentelor şi furajelor, sănătatea şi siguranţa
angajaţilor şi norme ale muncii şi angajării

• Să divulge, la cerere, locaţia fabricilor şi originile cunoscute ale
materialelor pentru a permite monitorizarea

4. Ne onorăm obligaţiile de afaceri
Colaborăm cu partenerii furnizori care ne împărtăşesc
dorinţa de a ne consolida relaţiile de afaceri. Acest aspect
necesită un mod deschis de comunicare, respect reciproc şi
respectarea propriilor angajamente.
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

• Să ne împărtăşească atitudinea de angajament privind
desfăşurarea activităţilor în mod onest şi transparent

• Să-şi onoreze obligaţiile de afaceri şi să gestioneze

evenimentele neprevăzute în mod proactiv, prompt şi deschis

• Să protejeze orice bun aflat în proprietatea Cargill atât timp cât

5. Tratăm oamenii cu demnitate şi respect
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori să ne împărtăşească
dorinţa de prioritizare a siguranţei, prosperităţii şi
demnităţii tuturor indivizilor, ale căror talente şi eforturi
susţinute ne ajută să furnizăm la timp produsele şi
serviciile pe care le oferim.
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

deţin controlul asupra acestuia

• Să evite toate situaţiile care ar putea influenţa în mod
negativ interesele sau reputaţia noastră de afaceri

7. Ne angajăm să avem grijă de lumea în care trăim

• Să ofere condiţii de lucru în siguranţă şi sănătoase în cadrul

Suntem încredinţaţi că partenerii furnizori vor susţine
compania Cargill în demersul de hrănire a lumii în mod sigur,
responsabil şi sustenabil.

• Să nu utilizeze şi să nu tolereze traficul de persoane,

Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

tuturor operaţiunilor pe care le desfăşoară

munca ilegală sau munca desfăşurată de copii, aşa cum
sunt acestea definite de către Organizaţia Internaţională a
Forţei de Muncă (ILO)

• Să promoveze un mediu de lucru de incluziune, care să
descurajeze hărţuirea şi discriminarea

• Să respecte drepturile angajaţilor de a se asocia şi de a
purta negocieri colective

• Să respecte pe deplin toate cerinţele legale privind salarizarea
şi condiţiile de lucru

6. Protejăm informaţiile, bunurile şi interesele
Cargill
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori să protejeze reputaţia
companiei Cargill şi toate informaţiile sau bunurile care le
sunt încredinţate.
Ne aşteptăm ca partenerii furnizori:

• Să respecte standardele stricte de promovare a siguranţei
produselor, alimentelor şi furajelor

• Să urmărească în mod susţinut diminuarea impactului de

mediu prin depunerea unor eforturi corespunzătoare privind
defrişările, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a
deşeurilor, dar şi prin utilizarea eficientă a resurselor

• Să protejeze resursele de apă prin reducerea consumului

de apă în cadrul operaţiunilor desfăşurate, evitând
contaminarea ca urmare a acestor operaţiuni şi reducând
impactul asupra resurselor de apă ale comunităţilor din jur

• Să respecte principiul consimţământului liber, prealabil şi

informat cu privire la resursele şi drepturile de proprietate
ale comunităţilor regionale

• Să colaboreze cu Cargill pentru a pune în aplicare procese
durabile şi pentru a remedia problemele întâmpinate în
direcţia îmbunătăţirii continue şi a creşterii valorii sociale

• Să protejeze toate informaţiile confidenţiale ale companiei

Cargill la care au acces, inclusiv drepturile de proprietate
intelectuală, secretele comerciale sau informaţiile de natură
financiară

Obiectivul unui parteneriat de încredere
Obiectivul nostru este acela de a construi relaţii bazate pe încredere cu partenerii furnizori care manifestă o conduită etică prin care
respectă aceste şapte principii de bază. Ne aşteptăm ca partenerii furnizori să ne susţină cerinţele rezonabile privind schimbul de
informaţii, certificări şi/sau acces la acţiunile de audit. Ori de câte ori apare o problemă, practica noastră curentă este de a colabora cu
partenerul furnizor. În felul acesta putem contribui la identificarea îmbunătăţirilor care pot fi aduse. În orice caz, atunci când o problemă
nu poate fi remediată astfel sau când un partener furnizor nu doreşte să se implice, ne rezervăm dreptul de a încheia relaţia de
colaborare cu acesta.
Prin colaborarea strânsă cu partenerii furnizori, suntem convinşi că ne putem bucura de succes reciproc, contribuind, în
acelaşi timp, la prosperitatea comunităţilor şi a întregii lumi.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.cargill.com/supplier-code. În cazul în care
constataţi sau suspectaţi orice comportament sau practici comerciale despre care credeţi
că ar putea încălca Codul de conduită pentru furnizori, vă rugăm să contactaţi direct
compania Cargill. Puteţi semnala o problemă sau puteţi obţine ajutor:

• Contactând reprezentantul Cargill; sau
• Apelând Linia Cargill securizată pentru probleme privind etica. Puteţi găsi date de
contact şi informaţii suplimentare în peste 20 de limbi la
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.

Contactându-ne cât mai repede contribuie la preîntâmpinarea unor probleme şi la
remedierea problemelor deja existente. Luăm în considerare toate raportările şi le tratăm
prompt, corect şi cât mai confidenţial cu putinţă.

