
Cod de conduită

ETICĂ

ÎN FIECARE ZI

PRETUTINDENI



MESAJ DIN PARTEA 
DIRECTORULUI EXECUTIV

Stimați colegi,
La Bunge, atingerea întregului nostru potențial înseamnă să ne menținem 
propria conduită la cele mai înalte standarde ale eticii și integrității. 
Servim un scop important: conectăm fermierii și consumatorii, asigurând 
transportul alimentelor în siguranță și cu eficiență de la locul în care sunt 
cultivate la locul unde sunt necesare. Deoarece milioane de oameni se 
bazează pe noi, modul în care ne desfășurăm activitatea ne definește 
reputația și relațiile viitoare cu clienții, acționarii și colegii. 

Codul de conduită al companiei Bunge („Codul”) este conceput ca un 
ghid, pentru a vă ajuta să înțelegeți responsabilitatea pe care o aveți în 
calitate de angajat de a vă desfășura activitatea într-un mod etic și legal. 
În acesta se explică standardele pe care avem obligația de a le respecta 
în susținerea valorilor noastre fundamentale, precum și legile specifice, 
regulamentele și politicile care ni se aplică. Citiți în întregime Codul, 
consultați-l în permanență și puneți întrebări dacă aveți neclarități. 

Veți observa că în Cod se pune accent pe cultura noastră de deschidere. 
Echipele de succes sunt transparente, colaborează și comunică, astfel 
încât, dacă observați ceva ce nu vă convine, spuneți acest lucru. Codul 
oferă un număr de resurse pentru rezolvarea problemei dumneavoastră. 
Angajamentul dvs. de a vă ridica la înălțimea așteptărilor stabilite în Cod 
este esențial pentru succesul nostru, precum și pentru valoarea creată 
pentru toate părțile interesate de pe această piață mondială aflată mereu 
în evoluție. 

Cu stimă,

Greg Heckman 
Director executiv
Bunge Limited
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Executarea la cele mai înalte 
standarde de etică şi integritate, 
indiferent de locul în care operăm, 
îi determină pe clienţi, acţionari, 

angajaţi şi alte persoane să aibă 
încredere în noi şi viitorul nostru, 

fiind de o importanţă crucială 
pentru reputaţia noastră.
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VALORILE NOASTRE SUNT CELE 
CARE NE GHIDEAZĂ

Valorile noastre se reflectă de mult timp în modul în care lucrăm. Acestea sunt ghiduri fundamentale pentru fiecare angajat şi 
standardele în funcţie de care trăim.

Integritate – Onestitatea şi corectitudinea ne ghidează fiecare acţiune. 

Munca în echipă –  Preţuim excelenţa individuală şi lucrăm ca o echipă în beneficiul Bunge şi al părţilor  
interesate.

Atitudine Civică –  Contribuim la dezvoltarea individuală şi la structura socială şi economică a comunităţilor 
noastre şi acţionăm ca supraveghetori ai mediului.

Antreprenoriat – Apreciem iniţiativa individuală pentru a valorifica oportunităţile şi a livra rezultate.

Deschidere şi încredere –  Suntem deschişi la alte idei şi opinii şi avem încredere în colegii noştri.
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•	 	Codul	nostru	de	conduită
•	 	Ce	se	aşteaptă	de	la	mine?
•	 	La	ce	ar	trebui	să	ne	aşteptăm	de	la	managerii	noştri?
•	 	Adresarea	întrebărilor	şi	ridicarea	problemelor

INTRODUCERE

ETICĂ | PRETUTINDENI | ÎN FIECARE ZI

1



 CODUL NOSTRU DE CONDUITĂ
Bunge este implicat în una dintre cele mai mari provocări ale lumii - cum să asigurăm securitatea alimentară pentru o 
populaţie în creştere şi într-un mod durabil. Acest Cod de conduită („Codul”) serveşte drept ghid pentru a ne îndruma în 
mod etic şi în conformitate cu legislaţia pe măsură ce realizăm această muncă importantă, pretutindeni, în fiecare zi. În acesta 
se explică standardele pe care avem obligaţia de a le respecta în atingerea valorilor noastre fundamentale, precum şi legile 
specifice, regulamentele şi politicile care ni se aplică.

Toţi membrii care fac parte din comunitatea Bunge - angajaţi cu normă întreagă, cu jumătate de normă şi angajaţii pe perioadă 
determinată de timp - au datoria de a respecta Codul, toate politicile şi procedurile Companiei, precum şi toate legile aplicabile, 
regulile şi regulamentele în baza cărora Bunge îşi desfăşoară activitatea. Codul nostru se aplică şi Consiliului de administraţie 
Bunge în ceea ce priveşte toate activităţile în care se angajează în numele Bunge. De asemenea, ne aşteptăm ca toţi consultaţii, 
contractanţii şi alţi parteneri de afaceri care lucrează pentru Bunge vor susţine principiile acestui Cod.

Codul nostru ne îndrumă în luarea deciziilor corecte, dar nu poate acoperi toate situaţiile. Codul nu oferă informaţii detaliate 
cu privire la toate cerinţele legale care se aplică companiei Bunge şi nu acoperă toate politicile sau procedurile corporative 
sau locale. S-ar putea să existe cazuri în care politicile sau legile dintr-o anumită regiune sau divizie să fie mai stricte decât 
standardele din Codul nostru. Dacă aveţi întrebări privind Codul, politicile şi procedurile Companiei sau legile care vi se aplică, 
consultaţi resursele menţionate în Adresarea întrebărilor şi ridicarea problemelor.

Termenii „Bunge” sau „Companie” se referă la Bunge Limited şi la toate subsidiarele sale deţinute în întregime sau majoritar, afiliaţi şi 
asocieri în participaţiune controlate de Bunge. Termenii „angajat” sau „dvs.” şi „angajaţi” sau „noi” se referă la directorii, responsabilii şi 
angajaţii Bunge, cu excepţia cazului în care se notează altfel.

CE SE AŞTEAPTĂ DE LA MINE?
Reputaţia Bunge pentru integritate se clădeşte pe deciziile pe 
care fiecare dintre noi le ia în fiecare zi, oriunde. În calitate de 
angajaţi, fiecare avem responsabilitatea de a citi şi respecta 
Codul, politicile şi procedurile Companiei şi legea. 

Nu trebuie să încercăm niciodată să ascundem nerespectarea 
de către cineva a Codului, politicii, procedurii companiei sau 
a legii. Nu trebuie niciodată să cerem sau să permitem unei 
terţe părţi să acţioneze în numele Bunge în orice mod care ar 
încălca Codul, politicile şi procedurile Companiei sau legea.

Dacă aveţi întrebări sau îngrijorări cu privire la aspectele 
abordate în acest Cod, trebuie să le ridicaţi cât mai curând 
posibil. Dacă vedeţi ceva ce nu pare în regulă sau dacă nu 
sunteţi siguri ce să faceţi, consultaţi resursele menţionate la 
Adresarea întrebărilor şi ridicarea problemelor.
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 LA CE AR TREBUI SĂ NE AŞTEPTĂM DE LA MANAGERII NOŞTRI?
În timp ce fiecare dintre noi are datoria de a respecta Codul, managerii au o responsabilitate şi mai mare. Managerii trebuie 
să ofere un bun exemplu şi să creeze un mediu de lucru în care oamenii pe care îi supraveghează înţeleg responsabilităţile 
care decurg din Cod, politicile Companiei şi legea şi se simt confortabil adresând întrebări şi ridicând probleme fără a le fi frică 
de represalii. Dacă sunteţi un manager şi vă simţiţi nesigur de răspunsul la întrebarea unui angajat sau de modul în care să 
abordaţi o îngrijorare a unui angajat, solicitaţi ajutor contactând resursele menţionate în prezentul Cod. Managerii nu pot lua 
niciodată, sau nu pot permite, nicio acţiune punitivă împotriva cuiva pentru a întocmi un raport cu bună credinţă privind o 
conduită necorespunzătoare suspectă.

ADRESAREA ÎNTREBĂRILOR ŞI RIDICAREA PROBLEMELOR
Cum obţin răspunsuri la o întrebare care nu este abordată în Cod?
Deşi acest Cod acoperă o gamă largă de probleme, acesta nu poate aborda fiecare problemă posibilă sau nu poate oferi un 
răspuns la fiecare întrebare cu care ne-am putea confrunta. Codul stabileşte mai degrabă standarde de bază pentru a ne ghida. 
Dacă aveţi o întrebare privind Codul, politicile şi procedurile Companiei sau legile aplicabile, trebuie să solicitaţi întotdeauna 
îndrumare contactând una dintre resursele menţionate mai jos. În orice moment, dacă există orice îndoială cu privire la bunul 
curs al unei acţiuni într-o anumită situaţie, solicitaţi asistenţă. 

Ce este important de raportat?
Acţiunea dvs. promptă de a raporta orice conduită necorespunzătoare suspectă poate ajuta la prevenirea sau limitarea oricărui 
prejudiciu asupra Bunge şi reputaţiei sale. Dacă sunteţi îngrijorat cu privire la o conduită neetică sau suspectaţi o posibilă 
încălcare a Codului, oricare politică sau procedură a Companiei, trebuie să raportaţi imediat acest lucru. 

Pe cine ar trebui să contactez pentru îndrumare sau pentru a raporta o conduită 
necorespunzătoare?
Bunge oferă mai multe resurse cărora le puteţi adresa întrebări sau ridica probleme. Contactaţi oricare dintre următoarele 
resurse în orice moment:

 • Managerul dumneavoastră sau un alt manager în care aveţi încredere
 • Departamentul de resurse umane
 • Departamentul juridic
 • Echipa de etică şi conformitate globală („ECG”)
 • Linia noastră de urgenţă

Linia noastră de urgenţă este multilingvă şi disponibilă accesând www.bunge.alertline.com sau în Europa la 
www.bungeeu.alertline.com, şi de asemenea apelând 1-888-691-0773 gratuit în Statele Unite şi Canada. O listă de numere 
de telefon gratuite, specifice unei anumite ţări este disponibilă pe portalul Bunge la http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/
portal/gec.
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Personalul liniei de urgenţă este asigurat de un prestator terţ independent. 
Aceasta este disponibilă 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână. Persoanele 
sunt încurajate să-şi dezvăluie identitatea, dar sunt acceptate şi rapoartele 
anonime acolo unde legile locale permit acest lucru. Rapoartele vor fi 
păstrate confidenţiale în măsura posibilului, în conformitate cu nevoia unei 
investigaţii corespunzătoare şi a rezolvării problemei. Rapoartele anonime 
vor fi soluţionate în măsura posibilului pe baza informaţiilor furnizate. 

Contactaţi linia de urgenţă în orice moment pentru a vorbi despre probleme 
precum:

 • Furt, fraudă sau orice formă de lipsă de onestitate
 • Luare de mită sau corupţie
 • Conflicte de interese
 • Hărţuire sau discriminare
 • Nereguli contabile sau financiare
 • Sănătatea şi securitatea în muncă
 • Droguri la locul de muncă sau abuzul de alcool
 • Violenţă sau comportament ameninţător
 • Încălcări ale acestui Cod, politicilor Companiei sau legilor

Raportare cu bună credinţă şi fără frică de represalii
Bunge depune eforturi pentru crearea unui mediu în care toată lumea 
să se simtă confortabil atunci când raportează orice comportament 
necorespunzător cunoscut sau suspect sau o încălcare a politicilor şi 
procedurilor Companiei sau a legii fără frică de represalii. Bunge interzice 
cu stricteţe acţiunile punitive împotriva oricărei persoane care raportează o 
îngrijorare cu bună credinţă. 

 

Bunge interzice cu stricteţe acţiunile punitive împotriva oricărei persoane care raportează 
cu bună credinţă sau care participă la o investigaţie, ceea ce înseamnă că suntem liberi 
să procedăm în acest fel fără a ne fi teamă că locul nostru de muncă ar putea fi periclitat. 
Politica noastră „fără represalii” protejează orice persoană care întocmeşte un raport cu 
bună credinţă, chiar dacă ulterior se dovedeşte că v-aţi înşelat. 

ELEMENT CHEIE
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Alisha crede că managerul ei îi cere să facă ceva care ar 
încălca Codul de conduită. Ce ar trebui să facă?

Alisha ar trebui să-şi comunice deschis îngrijorările 
managerului său. Dacă nu se simte confortabil cu 
răspunsul acestuia, sau nu se simte în largul ei să vorbească 
cu managerul, atunci ar trebui să-şi comunice îngrijorările 
oricărei alte resurse menţionate în secţiunea Adresarea 
întrebărilor şi ridicarea problemelor. 

Întrebări şi răspunsuri

Investigaţii şi măsuri disciplinare
Bunge va răspunde imediat la toate raportările de conduită necorespunzătoare. În calitate de angajaţi, putem fi chemaţi să 
asistăm la investigaţiile unei conduite necorespunzătoare presupuse. Trebuie să cooperăm întotdeauna şi să oferim informaţii 
complete şi precise care au legătură cu investigaţiile.

Oricare persoană care încalcă Codul va fi trasă la răspundere şi i se vor aplica măsuri disciplinare, după caz, până la şi inclusiv 
încetarea contractului de muncă. Întocmirea unui raport răuvoitor sau intenţionat fals sau înaintarea unei acuzaţii este 
considerată o conduită necorespunzătoare conform Codului. 
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•	 	Respect	la	locul	de	muncă
•	 	Sănătate	şi	securitate	în	muncă
•	 	Practici	echitabile	de	angajare

CONCENTRAREA PE 
ANGAJAŢII NOŞTRI
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John lucrează într-o fabrică de procesare a boabelor de 
soia Bunge. Acesta şchiopătează foarte tare. Un grup 
de colegi de-ai lui John îşi bat joc de el prefăcându-se 
că şchiopătează şi fac deseori comentarii supărătoare 
la adresa lui. John este supărat de tratamentul pe care 
aceşti colegi i-l aplică. Ce ar trebui să facă?  

John ar trebui să raporteze comportamentul 
managerului său sau oricăror altor resurse menţionate 
în secţiunea Adresarea întrebărilor şi ridicarea 
problemelor. Bunge va investiga raportul lui John şi va 
soluţiona situaţia.

 RESPECT LA LOCUL DE MUNCĂ 
Diversitate
Unul dintre punctele forte la Bunge este diversitatea 
angajaţilor noştri. Bunge caută să ofere o atmosferă 
deschisă, de încredere şi incluziune respectând diversitatea 
talentelor, abilităţilor, istoricului şi experienţei fiecărei 
persoane. Se aşteaptă de la noi toţi să ne tratăm corect şi să 
respectăm contribuţiile unice ale celorlalţi. 

Discriminare 
Bunge interzice orice formă de discriminare injustă 
împotriva oricărui angajat sau candidat. Deciziile legate 
de locul de muncă, cum ar fi angajarea, promovările şi 
compensaţiile trebuie făcute prin urmare fără a ţine cont 
de oricare caracteristici protejate prin lege. Deşi aceste 
caracteristici pot varia în funcţie de legea locală, în general 
acestea includ rasa, culoarea, religia, sexul, originea 
naţională, cetăţenia, vârsta, handicapul, orientarea sexuală, 
statutul militar sau de veteran şi starea civilă.

Hărţuire 
Bunge doreşte să oferă un loc de muncă în care toţi 
angajaţii sunt trataţi cu demnitate şi respect. Compania nu 
tolerează hărţuirea injustă de orice fel. Hărţuirea se referă la 
o conduită care are legătură cu caracteristicile protejate prin lege ale unei persoane care creează un mediu de lucru ostil sau 
abuziv. Hărţuirea poate include, de exemplu, comentarii sau glume ofensive sau supărătoare, avansuri fizice sau afişări vizuale 
inadecvate. Acestea pot proveni din numeroase surse, inclusiv din partea colegilor, managerilor, clienţilor sau furnizorilor şi pot 
fi de natură sexuală sau nu. 

Dacă credeţi că aţi experimentat sau observat orice comportament discriminatoriu sau de hărţuire, trebuie să raportaţi imediat 
situaţia oricăreia dintre resursele menţionate în secţiunea Adresarea întrebărilor şi ridicarea problemelor. Reţineţi că Bunge 
nu va tolera măsurile punitive împotriva dvs. dacă întocmiţi un raport cu bună credinţă.

Întrebări şi răspunsuri
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Intimitatea angajatului
Bunge respectă intimitatea angajaţilor şi va proteja toate 
informaţiile personale şi confidenţiale pe care Compania 
le colectează în scopuri operaţionale sau legale în 
conformitate cu legile aplicabile privind confidenţialitatea 
datelor. Persoanele cu acces la informaţii personale ale 
angajaţilor, cum ar fi codurile de identificare personală 
sau fişele medicale, trebuie să respecte toate politicile 
şi legile aplicabile privind confidenţialitatea şi protecţia 
datelor personale în ceea ce priveşte colectarea, utilizarea 
şi dezvăluirea acestor informaţii.

În timp ce Compania ne respectă intimitatea, Bunge îşi 
rezervă dreptul de a inspecta unităţile şi proprietatea 
Companiei, cum ar fi computere, evidenţele telefonice, 
vestiarele, e-mailurile, dosarele, documentele comerciale şi 
locurile de muncă. Cu excepţia cazului în care se prevede 
altfel de legea aplicabilă, nu trebuie să ne aşteptăm la 
intimitate atunci când folosim serviciile sau echipamentele 
furnizate de Companie. 

Înainte de a acţiona sau vorbi, adresaţi-vă următoarele întrebări:

�  Cuvintele şi acţiunile mele vor comunica respect?
�  Cuvintele şi acţiunile mele arată că îmi place munca în echipă?
�  Cuvintele şi acţiunile mele par ameninţătoare sau ofensive în vreun fel?

ANALIZAŢI MAI ÎNDEAPROAPE
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SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA 
ÎN MUNCĂ
Condiţii sigure de lucru
În cadrul Bunge, nicio activitate nu este atât de importantă 
sau urgentă încât să nu poată fi realizată în siguranţă. Bunge 
se dedică realizării unei culturi cu zero incidente integrând 
siguranţa la toate punctele de lucru şi unităţile printr-un 
proces de îmbunătăţire continuă. Indiferent de locul unde 
lucraţi sau ce faceţi, siguranţa dvs. este pe primul loc. Trebuie 
să respectăm toate politicile Bunge, precum şi legile şi 
regulamentele aplicabile concepute pentru a împiedica 
pericolele la locul de muncă şi a promova un mediu de 
lucru sigur şi sănătos. Nu vom pune niciodată producţia sau 
profitul înaintea siguranţei.

Trebuie să raportaţi imediat orice incident sau situaţie care ar 
putea compromite sănătatea sau siguranţa la locul de muncă 
managerului dvs. sau oricărei alte resurse menţionate în 
secţiunea Adresarea întrebărilor şi ridicarea problemelor. 
Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, consultaţi Politica 
globală de sănătate şi securitate şi Regulile globale de siguranţă.

Violenţa la locul de muncă
În cadrul Bunge, nu există toleranţă faţă de violenţa la 
locul de muncă, inclusiv ameninţări, intimidare sau acte de 
violenţă. Bunge interzice aducerea sau deţinerea de arme de 
foc în unităţile sale. Dacă aţi aflat despre orice ameninţare de 
violenţă, trebuie să raportaţi situaţia imediat managerului dvs. 
sau oricărei alte resurse menţionate în secţiunea Adresarea 
întrebărilor şi ridicarea problemelor. 

Abuzul de substanţe
Dacă vă prezentaţi la locul de muncă sub influenţa drogurilor 
sau alcoolului, ameninţaţi siguranţa şi sănătatea dvs. şi a 
celorlalte persoane. În calitate de angajaţi, ni se interzice 
deţinerea, utilizarea sau lucrul sub influenţa alcoolului, 
drogurilor ilegale, substanţe controlate sau utilizarea 
necorespunzătoare la locul de muncă a medicamentelor date 
fără reţetă sau cu reţetă. 

ETICĂ | PRETUTINDENI | ÎN FIECARE ZI

9



Ventilul de închidere nu funcţionează pe o piesă a 
echipamentului de producţie şi va dura câteva zile până 
când se va monta un ventil de înlocuire. Managerul lui 
Gustavo i-a amintit să fie atent şi l-a rugat să continue să 
utilizeze echipamentul pentru ca unitatea să nu rămână 
în urmă cu producţia. Gustavo nu crede că este o idee 
bună. Ce ar trebui să facă? 

Gustavo are dreptate. Nicio activitate nu este atât de 
importantă sau urgentă încât să nu poată fi realizată în 
siguranţă. Gustavo ar trebui să raporteze această situaţie 
unui alt membru din conducere sau oricăror altor resurse 
menţionate în secţiunea Adresarea întrebărilor şi 
ridicarea problemelor. 

 

Întrebări şi răspunsuri

PRACTICI ECHITABILE DE ANGAJARE
Bunge se angajează să onoreze drepturile tuturor angajaţilor. Îşi respectă angajamentul respectând toate legile aplicabile 
privind salariul şi orarul indiferent de locul unde operează. De asemenea, Bunge recunoaşte dreptul angajaţilor la libertatea 
de asociere. Bunge se aşteaptă de la partenerii noştri de afaceri şi furnizori să adere la principiile din acest Cod, inclusiv să 
se angajeze să respecte drepturile umane, să-şi trateze angajaţii cu demnitate şi respect şi să respecte toate legile aplicabile 
privind angajarea. Nu vom tolera niciun furnizor care angajează sau exploatează în cunoştinţă de cauză copii sau utilizează 
munca forţată. Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, consultaţi Politica globală privind munca.
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•	 	Protejarea	bunurilor	companiei
•	 	Sisteme	de	informare	şi	comunicaţii
•	 	Informaţii	confidenţiale	şi	proprietate	intelectuală
•	 	Conflicte	de	interese
•	 	Cadouri	şi	activităţi	de	divertisment

CONCENTRAREA PE 
COMPANIA NOASTRĂ
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Deborah şi colegul ei Martin folosesc maşina personală 
a acestuia atunci când decid să ia prânzul în afara 
biroului. La întoarcere, Martin se opreşte să alimenteze 
cu combustibil şi foloseşte cardul său de credit al 
Companiei pentru a plăti. Deborah îl întreabă despre 
ceea ce a făcut, iar Martin îi răspunde că este doar a 
doua oară când foloseşte cardul Companiei pentru a 
alimenta. El afirmă că Compania „îi este datoare” întrucât 
nu este plătit pentru orele suplimentare pe care le-a 
lucrat recent. Ce ar trebui să facă Deborah? 

Bunge se bazează pe angajaţii săi să utilizeze resursele 
Companiei cu onestitate. Deborah are dreptate cu privire la 
faptul că Martin nu ar trebui să utilizeze cardul Companiei 
pentru achiziţii personale. Întrucât ea este conştientă de 
utilizarea necorespunzătoare a resurselor Companiei, 
Deborah ar trebui să-l raporteze. Ea ar trebui să contacteze 
una dintre resursele menţionate în secţiunea Adresarea 
întrebărilor şi ridicarea problemelor.

 PROTEJAREA BUNURILOR 
COMPANIEI
În calitate de angajaţi, fiecare dintre noi este responsabil cu 
protejarea adecvată şi utilizarea responsabilă a bunurilor Companiei 
pentru a evita pierderea, deteriorarea, furtul, utilizarea neautorizată 
şi paguba. Printre bunurile Companiei se numără proprietatea 
fizică, cum ar fi clădiri, materiale consumabile, echipament, obiecte 
de inventar, vehicule şi fonduri ale Companiei. Printre bunurile 
Companiei se numără de asemenea şi bunurile intangibile, cum ar 
fi informaţiile confidenţiale şi exclusive, proprietatea intelectuală 
şi sistemele informatice. Protejarea bunurilor Bunge vă este 
încredinţată, utilizaţi-le în mod eficient şi protejaţi-le împotriva 
utilizării neautorizate. Trebuie să gestionăm fondurile Companiei cu 
onestitate şi în conformitate cu politicile aplicabile ale Companiei. 

Printre exemplele de deturnare a resurselor Companiei se numără: luarea de produse sau 
consumabile pentru uzul personal, efectuarea cheltuielilor personale cu cardurile de credit 
ale Companiei şi deturnarea bunurilor prin fraudă sau delapidare.

ELEMENT CHEIE

Întrebări şi răspunsuri

ETICĂ | PRETUTINDENI | ÎN FIECARE ZI

12



 SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII
Utilizarea adecvată a tehnologiei Companiei
Bunge ne oferă o varietate largă de resurse tehnologice pentru a ne desfăşura munca zilnică în vederea progresului afacerii 
Companiei. Suntem responsabili cu protejarea acestor resurse şi tehnologiilor furnizate, cum ar fi laptopuri, telefoane mobile, 
tablete şi software. Fiecare dintre noi suntem responsabili cu prevenirea deteriorării, distrugerii, pierderii sau accesării 
neautorizate a acestor resurse. Dacă trebuie să utilizaţi o resursă tehnologică pentru uzul personal, trebuie să vă limitaţi şi să fiţi 
corecţi. Utilizarea oricărei resurse a Companiei nu trebuie să interfereze niciodată cu obligaţiile dvs. de muncă pentru Bunge 
sau să încalce o politică a Companiei. 

Este strict interzisă utilizarea sistemelor Companiei (inclusiv e-mail, mesagerie instant, Internet sau portalul Bunge) pentru 
activităţi ilicite, neetice sau în alt fel contrare acestui Cod sau politicii Companiei. Pentru informaţii suplimentare privind 
utilizarea resurselor tehnologice ale Companiei, consultaţi Politica privind comunicaţiile electronice.

Reţelele de socializare
Reţelele de socializare au un impact semnificativ asupra 
modului în care partajăm informaţiile. Acestea prezintă 
oportunităţi noi pentru comunicare şi colaborare, dar 
pot aduce şi prejudicii companiei. Există numeroase legi 
în întreaga lume care reglementează ce poate şi ce nu 
poate spune Compania noastră despre sine şi produsele 
sale. Prin urmare, dacă poziţia dvs. în cadrul Companiei 
presupune postarea pe site-urile web ale reţelelor 
de socializare, trebuie să respectaţi politicile şi liniile 
directoare aplicabile ale Departamentului Juridic şi/sau de 
Comunicare.

Reţineţi că mesajele electronice (cum ar fi e-mailurile, mesajele text şi postările pe 
Internet) reprezintă înregistrări permanente, transferabile şi pot afecta reputaţia 
Companiei noastre. Dacă aveţi orice întrebări cu privire la persoanele care pot 
comunica cu privire la o anumită problemă dată sau dacă o comunicare este 
adecvată, solicitaţi asistenţă Departamentului de Comunicare sau oricăreia dintre 
resursele menţionate în secţiunea Adresarea	întrebărilor	şi	ridicarea	problemelor. 

ANALIZAŢI MAI ÎNDEAPROAPE
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Magda citeşte bloguri din sector care analizează 
produsele alimentare. Într-o anumită postare, un 
blogger critică aspru un produs Bunge. Magda 
consideră comentariile ca fiind complet inadecvate şi 
ca având o reflexie negativă asupra Bunge. Ea decide să 
apere Compania pe propriul blog. Ea consideră că poate 
aduce un argument convingător întrucât are acces la 
cercetări interne la care persoane din exteriorul Bunge 
nu ar avea. Este o metodă bună modul în care Magda 
gestionează această situaţie?

Nu. Informaţii precum rezultatele cercetărilor sunt proprietate 
confidenţială a companiei; acestea sunt un bun pe care 
trebuie să-l protejăm, nu să-l publicăm on-line. Magda ar 
trebui să gestioneze situaţia contactând departamentul 
Comunicare, care va putea stabili cel mai adecvat răspuns. 
Permiţând acestei echipe să se ocupe de comunicările către 
public, putem prezenta o voce constantă şi un transmite un 
mesaj despre Bunge şi produsele sale.

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE ŞI  
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Informaţii confidenţiale
Avem datoria de a proteja informaţiile confidenţiale ale Bunge. Informaţiile confidenţiale trebuie utilizate numai în scopuri de 
afaceri şi dezvăluite numai persoanelor autorizate şi care trebuie să le cunoască. Se aşteaptă de la fiecare dintre noi să păstrăm 
confidenţialitatea informaţiilor non-publice ale terţilor obţinute în urma unei relaţii de afaceri. Datoria dvs. de confidenţialitate 
continuă şi după ce contractul dvs. de muncă cu Bunge încetează. Aceleaşi reguli se aplică atunci când vorbiţi cu alte persoane 
atât din interiorul, cât şi din exteriorul organizaţiei noastre. Împărtăşiţi informaţii confidenţiale numai în cadrul Bunge cu 
persoanele care trebuie să le cunoască. Acordaţi atenţie specială asigurării siguranţei spaţiilor, computerelor, documentelor sau 
altor materiale sensibile pentru a proteja şi mai mult informaţiile confidenţiale împotriva dezvăluirii. În plus, trebuie să evităm 
să discutăm informaţii confidenţiale în locurile în care putem fi auziţi, inclusiv restaurante, băi, taxiuri, avioane, lifturi sau spaţiile 
comune ale Companiei.

Dacă anumite reguli legale sau de reglementare cer dezvăluirea informaţiilor confidenţiale, contactaţi Departamentul Juridic 
pentru îndrumare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Politica de protecţie a informaţiilor confidenţiale şi Politicile privind 
dezvăluirea corporativă. 

Proprietate intelectuală
Trebuie să protejăm şi să aplicăm drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei. Proprietatea intelectuală se referă la 
creaţiile produse de minte, cum ar fi brevete, mărci comerciale, secrete comerciale, invenţii sau procese. Legea ne protejează 
drepturile la această proprietate la fel ca în cazul altor forme de proprietate fizică. În măsura permisă prin lege, drepturile 
la proprietate intelectuală creată cu materialele Companiei, în timpul Companiei, pe cheltuiala Companiei sau în cadrul 
domeniului de aplicare a datoriilor noastre aparţin companiei Bunge. La fel cum ne aşteptăm de la alte persoane să onoreze 
drepturile noastre la proprietate intelectuală, la fel trebuie să respectăm şi noi drepturile celorlalţi, inclusiv conformitatea cu 
contractele de acordare de licenţe şi alte acorduri similare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Tratarea cu 
corectitudine a altor persoane de mai jos.

 Întrebări şi răspunsuri
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CONFLICTE DE INTERESE
Trebuie să acţionăm întotdeauna în cele mai bune interese ale 
Bunge. Un conflict de interese decurge atunci când interesele 
noastre personale, inclusiv cele ale membrilor familiei noastre, 
prieteni şi asociaţi, ar putea prejudicia abilitatea noastră de a lua 
decizii corecte, obiective în numele Bunge. 

Este imposibilă specificarea tuturor activităţilor care ar putea 
declanşa un conflict de interese sau aparenţa unuia în acest Cod. 
Secţiunile următoare prezintă câteva dintre cele mai frecvente 
situaţii din care pot decurge conflicte. 

Angajarea în afara companiei şi afiliaţi de afaceri
Fiecare dintre noi este responsabil cu asigurarea faptului că lucrul în 
afara Bunge nu afectează negativ performanţa de lucru sau creează 
un conflict de interese. Aveţi obligaţia de a informa managerul dvs. 
cu privire la orice loc de muncă secundar. Nu puteți deține funcția 
de director, responsabil, consultant, angajat și nici vreo altă funcție 
în nici o întreprindere care este un competitor al Bunge sau care 
desfășoară (sau caută să desfășoare) afaceri cu Bunge, fără acordul 
prealabil în scris din partea managerului dvs., Departamentul Juridic 
sau ECG.

 
Informaţiile confidenţiale sunt informaţii non-publice care pot fi de folos competitorilor, 
sau pot prejudicia Bunge sau partenerilor săi de afaceri şi clienţilor, dacă sunt dezvăluite. 
Printre exemplele de informaţii confidenţiale se numără:

• Planurile de afaceri
• Previziuni şi proiectări financiare
• Informaţii financiare cu caracter confidenţial
• Planuri privind fuziunile, achiziţiile sau cesiunile potenţiale
• Liste de clienţi, strategii de marketing şi informaţii privind stabilirea preţurilor 
• Secrete comerciale
• Informaţii protejate prin acorduri de confidenţialitate sau de privilegiul avocat-client 

ŞTIAŢI CĂ...
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Ronaldo a fost transferat recent la un siloz de cereale 
din apropierea oraşului său natal şi a fost promovat 
ca manager. Ferma unchiului său se află în apropiere 
şi a aflat că ocazional acesta vinde porumb către 
Bunge. Ronaldo este îngrijorat că aceste tranzacţii ar 
putea crea un conflict de interese cu noua sa poziţie la 
Bunge. Ce ar trebui să facă?

Ronaldo prezintă o preocupare autentică şi ar trebui să 
prezinte situaţia managerului său, Departamentului 
Juridic sau ECG. Situaţia va trebui analizată cu atenţie 
şi vor fi necesare acţiuni speciale pentru a aborda acest 
potenţial conflict de interese.

 Interese financiare
Deţinerea în proprietate de către dvs. sau de către un membru apropiat al familiei dvs. a unui interes financiar sau a altor 
beneficii în cadrul oricărei întreprinderi care desfăşoară afaceri sau care este un competitor al Bunge este interzisă, cu excepţia 
cazului în care primiţi aprobare în scris din partea managerului dvs., Departamentul Juridic sau ECG. Cu toate acestea, este 
permisă deţinerea în proprietate a mai puţin de 1% din titlurile de capital scadente (sau peste 1% prin fonduri mutuale sau 
acorduri similare nediscreţionare, neorientate) în cadrul oricărei societăţi cotate la bursă.

Colaborarea cu membrii familiei sau cunoștințe apropiate
Trebuie să ne asigurăm că evităm orice conflicte de interese cauzate între relaţiile personale şi cele profesionale. De exemplu, 
managerii nu pot superviza soții sau soțiile și nici vreun alt membru al familiei imediate (soț sau soție, fiu sau fiică, părinte, 
frate sau soră, bunic sau bunică, nepot sau nepoată, mătușă, unchi, văr, partener de viață, partener în uniunea civilă sau rudele 
corespunzătoare prin alianță sau adopție), și nici persoane cu care se află în relații afective sau de prietenie personală. De 
asemenea, angajaţii aferenţi ai Bunge nu pot partaja responsabilitatea pentru controlul sau auditul bunurilor semnificative ale 
Bunge. În plus, Bunge nu va angaja membri apropiaţi de familie ai unui director sau director executiv, cu excepţia cazului în 
care aranjamentul de angajare primeşte aprobările adecvate din partea Consiliului General.

Oportunităţi corporative
Nu trebuie să concurăm niciodată cu Bunge sau să utilizăm proprietatea Companiei, informaţii sau poziţia noastră în cadrul 
Bunge pentru câştigul personal. Prin urmare, nu trebuie să profităm (și nici membrii apropiați ai familiei noastre) de nici o 
oportunitate de afaceri sau de investiție care apare pe durata angajării la Bunge și care are legătură cu afacerea noastră fără 
a o prezenta mai întâi societății Bunge. Avem cu toţii o datorie faţă de Bunge de a susţine interesele sale legitime la nivelul 
maxim al abilităţilor noastre. În plus, nu trebuie să ajutăm niciodată alte persoane să profite de o asemenea oportunitate de 
afaceri sau de investiţie pentru câştigul personal, inclusiv membri ai familiei şi prieteni.

Întrebări şi 
răspunsuri
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Joanna lucrează la departamentul de Achiziţii şi 
acceptă şi organizează oferte de la furnizori. Fratele 
ei deţine una dintre companiile care ofertează, dar 
nimeni din cadrul Bunge nu cunoaşte această relaţie. 
Ea se gândeşte să anuleze cele două oferte cu preţ mai 
mic decât cea a companiei fratelui ei. Ea este împărţită 
între loialitatea faţă de familia ei şi Bunge. Ce ar trebui 
să facă Joanna?

Joanna trebuie să-l informeze pe managerul ei, 
Departamentul Juridic sau ECG cu privire la relaţie şi 
trebuie să se retragă din procesul de ofertare. Fiecare 
angajat are o obligaţie să lucreze pentru binele Bunge.

Raportarea conflictului de interese
Trebuie să evităm conflictele potențiale de interese, 
inclusiv aparența unui conflict de interese, întrucât chiar 
și aparența unui conflict poate cauza punerea la îndoială 
a motivelor noastre. Dacă sunteți implicat într-o situație 
de conflict de interese sau suspectați că ați putea fi, aveți 
obligația de a dezvălui acest lucru imediat managerului 
dvs., Departamentului Juridic sau ECG. Vi se poate solicita 
să dezvăluiți conflicte potențiale în scris, anual, dar obligația 
de a dezvălui conflicte de interese care decurg se aplică 
pe parcursul întregului an. În plus, trebuie să respectați 
toate procesele și procedurile locale privind raportarea 
conflictelor de interese.

 
Aceste scenarii de conflict de interese nu acoperă fiecare situaţie potenţială în care 
loialitatea dvs. poate fi, sau poate părea a fi împărţită. Sunteţi responsabil cu luarea celei 
mai bune decizii pentru a evalua orice potenţial conflict de interese şi să supuneţi atenţiei 
managerului dvs., Departamentului Juridic sau ECG orice situaţii îndoielnice astfel încât 
aceştia să ofere îndrumare.

ŞTIAŢI CĂ...

Întrebări şi 
răspunsuri
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Lui Sean i s-au oferit două bilete la Cupa Mondială de 
un furnizor care negociază momentan reînnoirea unui 
contract mare cu Bunge. Sean îşi notifică managerul şi 
împreună stabilesc că Sean ar trebui să refuze cadoul. A 
procedat Sean în modul corect?

Da. Solicitând îndrumare managerului său înainte de a 
accepta acest cadou, care are mai mult decât o valoare 
modestă, a fost abordarea corectă în această situaţie. În plus, 
întrucât Bunge negociază în prezent reînnoirea contractului 
cu furnizorul, oferta furnizorului poate fi văzută ca o 
încercare de a influenţa rezultatul reînnoirii contractului.

CADOURI ŞI ACTIVITĂŢI DE DIVERTISMENT
Schimbul de curtoazii profesionale cum ar fi cadouri sau oferte de divertisment este o practică obişnuită care promovează 
bunăvoinţă între companii şi clienţii sau partenerii de afaceri ai acestora. Cu toate acestea, indiferent că le oferim sau le primim, 
cadourile şi activităţile de divertisment pot crea uşor un conflict de interese efectiv sau aparent şi, prin urmare, necesită atenţie 
deosebită. În calitate de angajaţi, trebuie să ne asigurăm întotdeauna că orice cadouri sau activităţi de divertisment oferite sau 
primite sunt permise conform Codului nostru şi conform oricăror politici şi legi aplicabile. Este interzisă oferirea sau primirea 
oricărui cadou sau activitate de divertisment, direct sau indirect, care poate părea că ar influenţa o decizie de afaceri sau 
compromite o judecată independentă.

Orice oferire a unui cadou sau altă curtoazie profesională de o valoare mai mult decât modestă trebuie raportată şi aprobată 
de managerul dvs. De asemenea, trebuie să raportaţi imediat către ECG sau Departamentului Juridic orice oferte de bani, 
bacşiş sau mită.

Întrebări şi răspunsuri
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 Putem oferi sau primi mese sau activităţi de divertisment cu 
condiţia ca obiectivul principal să fie legat de afaceri. Regula 
privind mesele sau activităţile de divertisment este o practică 
locală obişnuită de afaceri şi a industriei în conformitate cu 
cerinţele legale locale. Nu este permisă nicio activitate care 
poate fi considerată ca fiind extravagantă sau care pune Bunge 
într-o poziţie jenantă. Orice ofertă de mese sau activităţi de 
divertisment care presupune deplasarea sau cazarea necesită 
aprobare prealabilă din partea managerului dvs. Reţineţi, 
bunul-simţ şi judecata corectă trebuie practicate atunci când 
oferiţi sau acceptaţi curtoazii profesionale pentru a evita orice 
percepţie de incorectitudine sau de conflict de interese.

În general, în calitate de angajaţi Bunge, putem oferi sau accepta un cadou, o 
masă sau o activitate de divertisment atât timp cât:

� Are o valoare modestă

� Nu este în numerar sau echivalente de numerar

� Nu se practică frecvent

� Complimentează rezonabil relaţia de afaceri

� Este în conformitate cu practicile locale de afaceri şi din industrie

� Nu face persoana care primeşte să simtă vreo obligaţie sau nu oferă 

aparenţa unei obligaţii

� Nu încalcă legea locală sau politicile companiei persoanei care primeşte

� A primit toate aprobările interne necesare, dacă este cazul

ANALIZAŢI MAI ÎNDEAPROAPE

Aşa cum s-a discutat mai jos în Concentrarea pe partenerii noştri de afaceri - Refuzul mitei şi corupţiei, există aspecte 
şi cerinţe suplimentare care se aplică oferirii de cadouri şi activităţi de divertisment funcţionarilor guvernamentali.
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•	 Furnizarea	de	produse	şi	servicii	sigure	şi	de	înaltă	calitate
•	 Tratarea	cu	corectitudine	a	altor	persoane
•	 Concurare	echitabilă
•	 Refuzul	mitei	şi	corupţiei
•	 Desfăşurarea	afacerii	la	nivel	internaţional

CONCENTRAREA PE PARTENERII 
NOŞTRI DE AFACERI
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 FURNIZAREA DE PRODUSE ŞI SERVICII SIGURE ŞI DE ÎNALTĂ 
CALITATE
Suntem responsabili cu toţii de menţinerea încrederii clienţilor noştri asigurându-ne că produsele şi serviciile noastre 
sunt întotdeauna sigure şi de înaltă calitate. Toate procesele, produsele şi serviciile noastre vor îndeplini sau depăşi toate 
regulamentele aplicabile privind sănătatea şi siguranţa. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a respecta legile privind 
siguranţa produselor şi sănătatea. 

TRATAREA CU CORECTITUDINE 
A ALTOR PERSOANE
Tratare echitabilă a clienţilor
Bunge se angajează să trateze clienţii în mod etic, corect şi în 
conformitate cu toate legile aplicabile. Acordurile cu clientul 
reflectă valoarea pe care o punem pe afacerea acestora. Toate 
declaraţiile privind produsele şi serviciile trebuie să fie corecte, 
reale şi complete. Nu trebuie să înşelăm niciodată sau să 
inducem în eroare clienţii actuali sau potenţiali.

Alegerea furnizorilor
Ne preţuim furnizorii şi încercăm să facem afaceri cu 
organizaţiile care respectă legile aplicabile şi principiile de 
aceeaşi natură cu cele din acest Cod. Ne bazăm deciziile de 
alegere a furnizorilor pe criterii legitime legate de afaceri 
şi nu pe relaţii sau interese personale. Printre acestea se 
numără criterii precum calitatea produselor şi serviciilor, 
costul, fiabilitatea şi experienţa. 

CONCURENŢĂ LOIALĂ
Bunge respectă legile concurenţei aplicabile în majoritatea 
ţărilor în care desfăşurăm afaceri. Trebuie să concurăm 
întotdeauna cu integritate şi să respectăm legile aplicabile. 
Este crucial pentru succesul nostru faptul că nu luăm 
niciodată acţiuni care ar submina reputaţia Companiei în 
ceea ce priveşte standardele înalte de integritate comercială 
şi de conduită etică în afaceri. 
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Aziz, care lucrează pentru Bunge, este abordat de 
Khai, un prieten din facultate care lucrează pentru un 
concurent. Khai îi o propune o strategie pentru amândoi 
pentru a-şi creşte vânzările împărţind între ei teritoriile. 
Ar trebui să fie Aziz de acord cu planul lui Khai? 

Nu. Alocarea clienţilor sau a teritoriilor geografice este 
o încălcare a legii în aproape toate jurisdicţiile, iar 
Bunge nu permite acest lucru în nicio regiune. Dacă un 
concurent iniţiază vreodată o discuţie despre alocarea 
teritoriilor, opriţi conversaţia imediat. Raportaţi imediat 
Departamentului Juridic orice încercare de a discuta orice 
care nu pare să reflecte concurenţa echitabilă.

 Evitarea acordurilor inadecvate
Bunge reuşeşte printr-o concurenta viguroasă - dar corectă - în piaţă. Legile privind concurenţa sau antitrustul au drept scop 
promovarea unei concurenţe corecte, iar Bunge duce politica de respectare completă a legilor aplicabile privind concurenţa 
din jurisdicţiile în care operăm. Una dintre metodele noastre este de a exercita atenţie în orice situaţie în care interacţionăm cu 
concurenţii Bunge, cum ar fi participarea la conferinţe din sector sau asociaţii comerciale. În general, legile privind concurenţa 
interzic orice acorduri cu concurenţii care pot înfrâna comerţul. Printre exemplele obişnuite se numără stabilirea preţurilor, 
restricţionarea rezultatului, măsluirea licitaţiilor şi divizarea pieţelor, teritoriilor sau clienţilor. De asemenea, trebuie să evităm 
orice acorduri care grupează produsele în mod incorect, stabilesc preţurile de revânzare sau boicotează anumiţi clienţi. Reţineţi 
că aceste tipuri de acorduri nu trebuie să fie oficiale sau scrise pentru a fi ilegale, acorduri neoficiale printr-o strângere de mână 
pot de asemenea încălca legile concurenţei. Legile concurenţei pot fi complicate şi pot diferi de la ţară la ţară. Pentru mai 
multe informaţii şi asistenţă, consultaţi  Manualul privind conformitatea cu legea concurenţei şi contactaţi Departamentul Juridic 
dacă aveţi întrebări.

Informaţii competitive privind alte persoane
Este important pentru Bunge să colecteze informaţii la timp despre industrie, inclusiv informaţii despre concurenţi pentru 
a rămâne competitivi. Deşi această practică este adecvată şi permisibilă, puteţi utiliza numai informaţii obţinute prin 
metode corecte şi legale. De exemplu, trebuie să analizaţi întotdeauna orice informaţii publice, cum ar fi ziarele comerciale, 
comunicatele de presă sau paginile web ale companiilor. Nu puteţi obţine informaţii cu caracter confidenţial prin activităţi 
ilegale sau neetice, cum ar fi prin tertipuri sau manipulare. În mod similar, nu trebuie să folosiţi niciodată un terţ pentru a 
obţine informaţii competitive care ar putea fi inacceptabile dacă sunt colectate personal.

Dacă vi se oferă informaţii confidenţiale sau exclusive despre care consideraţi că au fost obţinute în mod inadecvat, informaţi 
imediat Departamentul Juridic.

Întrebări şi 
răspunsuri
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 REFUZUL MITEI ŞI CORUPŢIEI
Mite şi remunerări ilicite
Ne urmărim obiectivele de afaceri cu integritate şi în conformitate cu legea, indiferent de locul în care operăm. Respectăm 
legile aplicabile în Statele Unite şi alte ţări în care desfăşurăm afaceri care au drept scop prevenirea mitei şi a corupţiei, inclusiv 
Legea privind practicile de corupţie în străinătate din Statele Unite.

Mita înseamnă oferirea unui lucru de valoare pentru a obţine sau menţine afacerea, obţine orice fel de avantaje în afaceri sau a 
influenţa decizii. Niciodată nu trebuie să oferim, cerem, accepta sau indica cu aprobare că acceptăm orice formă de plată care 
ar putea fi percepută ca o mită, inclusiv remunerări ilicite. În plus, nu trebuie niciodată să rugăm un terţ să dea sau să se ofere 
să dea mită în numele nostru. 

O remunerare ilicită este o sumă plătită ca bonus pentru încheierea sau favorizarea aranjamentelor de afaceri.

Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, consultaţi Politica de conformitate anti-corupţie.

Trebuie să ne asigurăm că terţii aleşi să reprezinte Bunge, cum ar fi consultanţii, agenţii, 
reprezentanţii, operatorii de transport, alţi agenţi logistici şi parteneri care au încheiat 
asocieri în participaţiune, cunosc şi respectă aceste legi împotriva corupţiei atunci când îşi 
desfăşoară afacerea, întrucât Compania poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile lor.

ŞTIAŢI CĂ...

Interacţionarea cu funcţionarii guvernamentali 
Interacţionarea cu funcţionarii guvernamentali prezintă provocări unice. Indiferent de modul în care interacţionăm cu 
funcţionarii guvernamentali, indiferent că aceştia sunt clienţi sau autorităţi de reglementare, trebuie să ne asigurăm că 
interacţiunile noastre reflectă angajamentul nostru faţă de etică oriunde, în fiecare zi. Trebuie să cunoaştem şi să respectăm 
toate legile diferite privind anti-corupţia care ni se aplică când interacţionăm cu funcţionarii guvernamentali. Chiar şi furnizarea 
unor cadouri mici sau mese necostisitoare funcţionarilor guvernamentali sau membrilor familiei acestora poate fi inadecvat 
sau ilegal şi se poate considera ca fiind dare de mită. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi şi secţiunea anterioară denumită 
Cadouri şi activităţi de divertisment.)

Legile privind interacţiunile cu funcţionarii guvernamentali sunt complexe. Se pot impune sancţiuni civile şi penale grave 
pentru încălcări atât asupra Bunge, cât şi asupra angajatului responsabil. Dacă aveţi întrebări cu privire la interacţionarea cu 
funcţionari guvernamentali sau dacă observaţi sau suspectaţi o mită, contactaţi imediat Departamentul Juridic sau ECG. 

Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, consultaţi Politica de conformitate anti-corupţie.
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Cheng este directorul de fabrică al unei rafinării de 
ulei comestibil care este vizitată periodic de acelaşi 
inspector sanitar. Recent, inspectorul sanitar a afirmat că 
a identificat nişte deficienţe şi a ameninţat că va închide 
rafinăria, dacă Cheng nu este de acord să facă o mică 
plată în numerar inspectorului. Cheng este îngrijorat cu 
privire la orice întrerupere a producţiei. Având în vedere 
că suma este mică, ar putea face plata pentru ca rafinăria 
să continue să funcţioneze? 

Nu. Cheng ar putea crede că ajută Compania să evite orice 
întrerupere a rafinăriei. Cu toate acestea, oferind orice de 
valoare inspectorului sanitar în aceste circumstanţe ar 
fi considerat o mită, întrucât plata ar fi vrut drept scop 
influenţarea analizei rafinăriei de către inspector. Cheng 
nu trebuie să fie de acord să facă plată şi ar trebui să 
contacteze imediat Departamentul Juridic sau ECG.

 Întrebări şi răspunsuri

Combaterea spălării banilor 
Respectăm toate legile care interzic spălarea banilor sau 
finanţarea în scopuri ilegale sau ilegitime. Acest lucru 
înseamnă, în parte, că nu putem încheia tranzacţii care 
presupun fonduri generate prin activităţi criminale, cum ar fi 
fraudă, terorism sau traficul de droguri. Dacă am proceda în 
acest fel, am putea încălca legile privind combaterea spălării 
banilor şi a terorismului. 

Spălarea banilor se produce atunci când anumite 
persoane sau grupuri încearcă să ascundă veniturile 
obţinute din activităţi ilegale sau încearcă să facă să pară 
legitime sursele fondurilor lor ilicite. Trebuie să ne asigurăm 
că Bunge îşi desfăşoară afacerea cu clienţi sau parteneri de 
afaceri respectabili, în scopuri legitime, cu fonduri legitime. 
Prin urmare, trebuie să fim conştienţi de semnalele de 
alarmă, cum ar fi cererile de plăţi în numerar sau alte condiţii 
de plată neobişnuite. 

Problemele de spălare a banilor şi anti-terorism pot fi 
complicate. Dacă vă loviţi de o tranzacţie care nu pare a fi 
corectă, atunci trebuie să contactaţi Departamentul Juridic 
sau ECG.
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Elizabeth primeşte o comandă de la un grup fără scop 
lucrativ solicitând Bunge să expedieze o cantitate mare 
de grâne într-o ţară care a fost recent lovită de secetă. 
Ea a văzut că ţara respectivă este supusă sancţiunilor 
impuse de anumite guverne, dar raţionează că grupul 
fără scop lucrativ are un aranjament special pentru a 
face această expediere de ajutoare legală, aşadar ar fi în 
regulă să completeze comanda. Procedează Elizabeth 
corect?

Nu. Elizabeth trebuie să respecte Politica de conformitate 
privind sancţiunile economice a Bunge, inclusiv 
procedurile de examinare a clienţilor pentru a se asigura 
că Bunge respectă în întregime legile aplicabile privind 
sancţiunile. Întrucât aceste legi sunt complete şi se 
schimbă deseori, contactaţi Departamentul Juridic dacă 
aveţi orice fel de întrebări. 

Întrebări şi 
răspunsuri

 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Gestionarea importurilor şi exporturilor 
Avem grijă să respectăm toate regulile care reglementează 
activitatea noastră de afaceri la nivel internaţional. Fiecare 
persoană dintre noi implicată în importul sau exportul de 
bunuri sau servicii trebuie să înţeleagă şi să respecte Politica 
de conformitate privind sancţiunile economice, precum şi legile 
privind exporturile, reexporturile sau importurile. 

Sancţiuni economice şi boicoturi
În calitate de cetăţean corporatist global, Compania 
noastră respectă toate legile aplicabile privind sancţiunile 
economice şi împotriva boicotului. Sancţiunile economice 
sunt restricţii impuse împotriva unor anumite ţări şi persoane 
sau entităţi de către guverne şi organizaţii internaţionale. 
Printre activităţile restricţionate se numără transferul 
de bunuri, plăţile în bani, furnizarea serviciilor, tranzacţii 
financiare, exporturi şi importuri şi deplasarea în anumite 
ţări. Companiile din cadrul Bunge respectă toate restricţiile 
aplicabile indiferent de locul în care îşi desfăşoară activitatea.

În plus, ne supunem unor legi specifice împotriva boicotului 
care interzic companiilor să participe sau să colaboreze la 
anumite boicoturi internaţionale. Dacă primiţi o cerere legată 
de un boicot, trebuie să contactaţi imediat Departamentul 
Juridic pentru îndrumare. Asemenea cereri trebuie respinse 
şi raportate autorităţilor de reglementare.

Restricţiilor conform acestor legi se schimbă frecvent şi 
deseori fără notificare prealabilă. Dacă aveţi întrebări cu 
privire la legile privind sancţiunile economice sau legile 
împotriva boicotului sau politicii, contactaţi imediat 
Departamentul Juridic. Nerespectarea acestor legi poate 
avea drept rezultat sancţiuni grave, inclusiv sancţiuni civile 
şi penale. 
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•	 Registre	şi	evidenţe	precise
•	 Tranzacţii	bazate	pe	informaţii	privilegiate

CONCENTRAREA PE 
ACŢIONARII NOŞTRI
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Michael efectuează un inventar fizic într-un siloz Bunge. 
El observă o mică discrepanţă. Mai degrabă decât să 
aibă bătăi de cap cu descoperirea cauzei, el decide să 
ajusteze cifrele astfel încât discrepanţă să pară că nu mai 
există. Este acesta un mod acceptabil în care Michael 
gestionează descoperirea?

Nu. Michael ar putea crede că este în regulă să faci mici 
ajustări în registrele sau cifrele Companiei, dar avem 
datoria de a ne asigura că informaţiile din toate registrele 
Companiei sunt complete şi corecte. Michael ar trebui să 
încerce să soluţioneze discrepanţă şi să solicite îndrumare 
de la managerul său sau de la departamentul Responsabili 
cu controlul dacă nu o poate soluţiona.

 REGISTRE ŞI EVIDENŢE PRECISE
Practici de contabilitate oneste şi precise
Acţionarii se bazează pe fiecare dintre noi pentru a menţine registre şi evidenţe corecte şi complete. Aceste documente 
reprezintă temelia dezvăluirilor noastre publice şi înregistrările. Acţionarii trebuie să aibă o vedere corectă asupra operaţiunilor 
Companiei noastre şi asupra situaţiei financiare a acesteia. În calitate de angajaţi, trebuie să ne asigurăm că informaţiile din 
evidenţele Bunge sunt complete, corecte şi inteligibile. Nu putem falsifica sau interpreta greşit adevărata natura a oricărei 
tranzacţii. De asemenea, ni se interzice cu stricteţe să desfăşurăm orice tranzacţie care nu este înregistrată în registrele şi 
evidenţele noastre. 

Întrebări şi răspunsuri

Dezvăluiri financiare şi fraudă
Fiecare dintre noi trebuie să ne asigurăm că atât situaţiile financiare 
locale ale Companiei, cât şi cele consolidate sunt reale şi corecte. În 
calitate de societate pe acţiuni cu sediul în Statele Unite, Bunge trebuie 
să trimită diferite rapoarte financiare şi alte înregistrări autorităţilor de 
reglementare din Statele Unite. Aceste documente trebuie să fie corecte 
şi să fie trimise la timp.

În calitate de angajaţi Bunge, trebuie să respectăm toate cerinţele 
legale şi de reglementare care guvernează raportarea şi să monitorizăm 
controalele interne ale Bunge. Evidenţele sau rapoartele incorecte, 
incomplete sau care nu au fost trimise la timp pot avea drept rezultat 
răspunderea legală a persoanelor implicate, precum şi acţiuni 
disciplinare, inclusiv încetarea raporturilor de muncă. Toţi angajaţii 
sunt obligaţi să raporteze cât mai curând posibil orice nereguli de 
contabilitate sau de audit suspectate.

Nu trebuie să ne compromitem niciodată valorile fundamentale de 
integritate prin comiterea fraudei. Frauda se comite atunci când un angajat 
utilizează necorespunzător resursele Companiei sau ascunde, modifică, 
falsifică sau omite în mod intenţionat informaţii în beneficiul său sau în 
beneficiul altor persoane. Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, 
consultaţi Politica globală privind frauda şi conduita necorespunzătoare.
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 Gestionarea documentelor
Documentele Bunge sunt supuse legilor şi reglementărilor, cum ar fi cerinţele privind sănătatea şi securitatea în muncă şi 
standardele de contabilitate. Informaţiile pe care Bunge le generează sunt considerate o evidenţă de afaceri, indiferent de 
modul în care se păstrează datele respective. Documentele de afaceri cu care lucraţi trebuie să fie păstrate, reţinute şi distruse 
în conformitate cu Politica privind gestionarea şi păstrarea documentelor şi liniile directoare locale. Dacă aveţi cunoştinţă despre 
orice documente care se află sub controlul dvs. şi care au legătură cu o procedură legală sau investigaţie, nu puteţi modifica, 
ascunde sau distruge niciun document relevant până când nu sunteţi instruit să procedaţi în acest fel. Acest lucru se mai 
numeşte şi Dispoziţie legală de protejare a arhivei. Dacă aveţi orice întrebări pentru a afla dacă un document se află sau nu 
sub dispoziţia legală de protejare a arhivei, contactaţi Departamentul Juridic.

Audituri şi investigaţii
Bunge trebuie să colaboreze cu auditorii şi investigatorii externi şi interni, precum şi cu investigatorii guvernamentali care 
desfăşoară o inspecţie sau o analiză a produselor sau activităţilor Bunge. Noi, în calitate de angajaţi, nu trebuie să încercăm 
niciodată să intervenim sau să influenţăm în mod inadecvat orice inspecţie sau analiză. Dacă aveţi orice întrebări în timp 
ce se derulează un audit sau o investigaţie, consultaţi managerul dvs., Departamentul Juridic sau ECG. Dacă se derulează o 
investigaţie guvernamentală, respectaţi toate protocoalele legale, inclusiv contactaţi cât mai repede posibil Departamentul 
Juridic înainte de a începe. 

TRANZACŢII BAZATE PE 
INFORMAŢII PRIVILEGIATE
Tranzacţiile bazate pe informaţii privilegiate reprezintă cumpărarea 
sau vânzarea titlurilor de valoare ale companiei în baza unor informaţii 
confidenţiale, şi anume, informaţii importante despre Companie pe 
care publicul nu le cunoaşte. Legile din numeroase ţări, precum şi 
politicile noastre interne, interzic tranzacţiile bazate pe informaţii 
privilegiate. Aceste legi ne reamintesc că informaţiile confidenţiale ale 
Companiei nu au drept scop câştigul personal. Dacă deţineţi informaţii 
importante confidenţiale despre Bunge, nu puteţi tranzacţiona 
în mod legal pe bursa Bunge sau să comunicaţi altor persoane să 
tranzacţioneze până când nu a trecut o perioadă de timp rezonabilă de 
când informaţia a devenit publică. Acest ghid se aplică şi tranzacţionării 
pe bază de informaţii importante confidenţiale ale terţilor care au 
putut fi aflate în timpul perioadei de angajare la Bunge. Dacă încălcaţi 
aceste legi privind tranzacţionarea pe bază de informaţii privilegiate, 
atât dvs., cât şi Bunge puteţi suferi consecinţe grave, inclusiv amenzi 
mari şi pedeapsa cu închisoarea. În plus, puteţi fi supuşi unei măsuri 
disciplinare, inclusiv încetarea raporturilor de muncă.

Ce sunt informaţiile confidenţiale importante?
Informaţiile sunt considerate importante dacă ar influenţa un 
investitor rezonabil să cumpere, să vândă sau să păstreze o acţiune. 
Informaţiile sunt considerate confidenţiale dacă nu au fost 
făcute publice. Ca regulă generală, cel puţin două zile complete 
de tranzacţionare trebuie să treacă de la dezvăluirea autorizată a 
informaţiilor pentru a fi considerate publice. 
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Rachel este manager responsabil cu Comunicaţiile în 
cadrul Bunge. Ea lucrează cu echipa sa pentru a redacta 
un comunicat de presă pentru o achiziţie semnificativă 
apropiată. Înainte de a face anunţul public, ea îşi 
încurajează logodnicul să cumpere cât mai multe 
acţiuni Bunge poate. Întrucât nu i-a dat detalii, a fost în 
regulă ce i-a comunicat, nu-i aşa?

Nu. Chiar dacă Rachel nu a divulgat toate detaliile pe care 
le-a avut, ea a oferit totuşi un pont. Rachel îşi exploatează 
poziţia şi informaţiile pe care le-a primit în interesul 
profitului personal.

 De asemenea, este important să observaţi că informaţiile confidenţiale importante pot fi fie pozitive, fie negative. Dacă 
vă gândiţi la o tranzacţie pe bursă şi credeţi că aţi putea avea informaţii confidenţiale importante despre Bunge sau altă 
companie, consultaţi Politica şi procedura corporatiste privind tranzacţionarea pe bază de informaţii privilegiate sau consultaţi una 
dintre resursele menţionate în secţiunea Adresarea întrebărilor şi ridicarea problemelor.

Întrebări şi 
răspunsuri

Câteva exemple frecvente de informaţii confidenţiale importante sunt:

 • Date sau previziuni privind câştigurile sau profitabilitatea
 • Achiziţii, cesiuni sau investiţii semnificative apropiate
 • Litigii semnificative şi alte evoluţii juridice
 • Modificări semnificative la nivel de conducere
 • Informaţii privind un produs nou

ANALIZAŢI MAI ÎNDEAPROAPE

Pontul
Legile privind tranzacţionarea pe bază de informaţii 
privilegiate se aplică şi împărtăşirii de informaţii importante 
confidenţiale prietenilor sau familiei. Dacă faceţi recomandări 
altora cu privire la tranzacţionare se numeşte un pont. 
Pontul este considerat o formă de tranzacţionare pe bază 
de informaţii privilegiate şi atât cel care oferă informaţia, cât 
şi cel care o primeşte se poate confrunta cu sancţiuni grave 
sau pedeapsa cu închisoarea.
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•	 Durabilitate	din	punct	de	vedere	al	mediului
•	 Activităţi	politice
•	 Comunicaţii	externe

CONCENTRAREA PE 
COMUNITĂŢILE NOASTRE
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Erica observă o scurgere mică la un recipient cu solvent 
utilizat în zona ei. În curând acesta va fi transportat 
într-o altă locaţie. Ea raţionează că de mâine nu va mai 
fi problema ei, aşadar ignoră problema complet. Decizia 
Ericăi este cea corectă?

Nu. În timpul transportului, recipientul defect se poate 
scurge în zone în care ar crea un pericol pentru mediu. 
Erica trebuie să raporteze ceea ce a văzut şi să respecte 
protocolul adecvat privind abordarea problemei.

 DURABILITATE DIN PUNCT DE VEDERE 
AL MEDIULUI
Bunge îşi desfăşoară activitatea într-un mod care promovează calitatea 
mediului. Ne angajăm să îmbunătăţim bună-starea comunităţilor în care 
operăm. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a acorda atenţie 
politicilor Bunge privind standardele de mediu şi legile aplicabile privind 
mediul în regiunile în care lucrăm. Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, 
consultaţi Politica privind mediul.

ACTIVITĂŢI POLITICE
Bunge înţelege că fiecare dintre noi avem dreptul de a sprijini activităţile politice alese de noi, în timpul nostru şi pe propria 
cheltuială. Nu vom putea utiliza niciodată proprietatea sau resursele Bunge pentru activităţi politice personale. În plus, nu 
trebuie să ne angajăm niciodată în orice activităţi politice în numele Bunge, decât dacă suntem autorizaţi. Dacă aveţi orice 
întrebări, contactaţi Departamentul Juridic sau Afaceri guvernamentale. În sfârşit, deşi mulţi dintre noi avem interese similare, 
nu putem niciodată constrânge un coleg să sprijine o anumită cauză.

COMUNICĂRI EXTERNE
Solicitări media pentru interviuri sau informaţii
Comunicarea noastră cu publicul trebuie să prezinte o imagine completă, precisă şi reală a afacerii noastre. Numai 
reprezentanţii desemnaţi ai Companiei pot împărtăşi informaţii şi ştiri despre Bunge. Prin urmare, nu putem face afirmaţii 
publice în numele Bunge, decât dacă am fost desemnaţi ca purtători de cuvânt. Dacă sunteţi contactat de un membru al 
presei, contactaţi departamentul Comunicare.

Întrebări de la investitori
În mod similar, ştirile care pot influenţa investitorii sau care pot avea un impact asupra pieţelor titlurilor de valoare pot fi 
dezvăluite numai prin reprezentanţi desemnaţi ai Companiei. Dacă un investitor, analist de titluri de valoare sau altă persoană 
din sectorul financiar vă solicită informaţii, chiar dacă cererea este neoficială, direcţionaţi-l către departamentul de Relaţii cu 
investitorii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Politica privind dezvăluirea corporativă.

Întrebări şi răspunsuri
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RESURSE
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 STRUCTURA INTERNĂ DE CONFORMITATE
Echipa de etică şi conformitate globală 
(ECG) şi Şeful Biroului de conformitate
Şeful Biroului de conformitate şi membrii echipei ECG au 
responsabilitatea principală privind administrarea zilnică 
şi supravegherea Codului de Conduită. Dacă, conform 
Codului, sunt necesare aprobări din partea ECG, angajaţii 
trebuie să se consulte cu managerul lor regional ECG. 
Informaţiile de contact pentru toţi managerii ECG pot fi 
găsite pe portalul Bunge la adresa http://bnaportal.na.dir.
bunge.com/wps/portal/gec.

Departamentul Juridic
Departamentul Juridic lucrează îndeaproape cu Şeful 
Biroului de conformitate şi ECG pentru a asigura conformitatea deplină la nivel de Companie cu Codul de conduită şi sprijinirea 
politicilor şi procedurilor. Acest departament reprezintă o resursă suplimentară care poate acorda asistenţă în problemele 
legate de conformitate.

Numărul de urgenţă Bunge
Linia noastră de urgenţă este multilingvă şi disponibilă accesând www.bunge.alertline.com sau în Europa la 
www.bungeeu.alertline.com, şi de asemenea apelând 1-888-691-0773 gratuit în Statele Unite şi Canada. O listă de numere de telefon 
gratuite, specifice unei anumite ţări este disponibilă pe portalul Bunge la http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

Personalul liniei de urgenţă este asigurat de un prestator terţ independent. Aceasta este disponibilă 24 de ore pe zi, şapte zile 
pe săptămână. Persoanele sunt încurajate să-şi dezvăluie identitatea, dar sunt acceptate şi rapoartele anonime acolo unde 
legile locale permit acest lucru. Rapoartele vor fi păstrate confidenţiale în măsura posibilului, în conformitate cu nevoia unei 
investigaţii corespunzătoare şi a rezolvării problemei. Rapoartele anonime vor fi soluţionate în măsura posibilului pe baza 
informaţiilor furnizate. 

Dezvăluirea renunţărilor
Deşi nu se aşteaptă renunţări la acest Cod, acestea pot există în anumite situaţii limitate. Orice renunţare la acest Cod necesită 
aprobarea prealabilă în scris a Şefului Biroului de conformitate. Orice renunţare pentru directorii executivi sau directorii Bunge 
Limited poate fi realizată numai dacă este aprobată de Consiliul de administraţie sau un comitet mandatat de consiliu şi 
trebuie dezvăluită imediat conform legii aplicabile. 
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Întrebări sau probleme?
Putem ajuta.

ECHIPA DE ETICĂ ŞI CONFORMITATE (ECG)
Şeful Biroului de conformitate şi membrii echipei ECG au responsabilitatea principală privind administrarea zilnică şi supravegherea 
Codului de Conduită. Dacă, conform Codului, sunt necesare aprobări din partea ECG, angajaţii trebuie să se consulte cu managerul lor 
regional ECG. Informaţiile de contact pentru toţi managerii ECG pot fi găsite pe portalul Bunge la adresa http://bnaportal.na.dir.bunge.
com/wps/portal/gec.

LINIA DE URGENŢĂ BUNGE
ON-LINE accesând  www.bunge.alertline.com sau în Europa accesând www.bungeeu.alertline.com

TELEFONIC la 1-888-691-0773 gratuit în Statele Unite şi Canada
(O listă de numere de telefon gratuite, specifice unei anumite ţări este disponibilă pe portalul Bunge la  
http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.)
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