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Introducere la Codul de Etică și Conduită în Afaceri
La FMC, ne angajăm să ne desfășurăm activitatea cu onestitate și integritate și să respectăm toate legile 
aplicabile. Codul de Etică și Conduită în Afaceri („Codul”) al FMC reflectă devotamentul nostru față de 
aceste standarde înalte în afaceri. Codul rezumă principiile juridice și etice pe care le respectăm în munca 
noastră de zi cu zi și aplică aceste principii politicilor și practicilor noastre.

Angajamentul FMC față de Cod începe de la nivelul de vârf al corporației. Comitetul de Responsabilitate 
Corporativă FMC este format din managementul de vârf și raportează Comitetului de Audit al 
Consiliului de Administraţie. Comitetul de Responsabilitate Corporativă evaluează respectarea în 
ansamblu de către FMC a legilor aplicabile și a Codului, supraveghează programul de instruire pe teme 
de conformitate și analizează reacția corespunzătoare la chestiuni de conformitate și situații juridice 
semnificative. 

Legile și standardele variază de la o țară și cultură la alta, dar, pentru că suntem o companie globală, 
scopul nostru comun și angajamentul nostru permanent sunt de a avea standarde la fel de înalte oriunde 
ne desfășurăm activitatea. Unele secțiuni din Cod se raportează la legile Statelor Unite pentru că FMC 
are sediul central și este înregistrată în Statele Unite, unde reglementarea companiilor este foarte strictă. 
Cu toate acestea, raportarea la Statele Unite nu limitează obligația și angajamentul nostru de a respecta și 
alte legi aplicabile ale altor țări.

Obligațiile din Cod sunt valabile pentru: 1) FMC Corporation, filialele sale, companiile afiliate, asocierile 
în participațiune și toate celelalte societăți care, în fiecare caz, sunt controlate sau conduse, direct sau 
indirect, de FMC; 2) angajații și administratorii acestor societăți (în măsura în care acest lucru este 
aplicabil activității lor în FMC și 3) furnizorii și contractanții, în activitatea pe care o desfășoară în 
numele FMC.

Noi toți, inclusiv angajații, directorii, administratorii și alte persoane care au obligația de a respecta 
Codul, avem responsabilitatea de a ne familiariza cu Codul și de a-l respecta. De asemenea, managerii 
și supervizorii grupului FMC, ai diviziilor și operațiunilor sunt obligați să respecte Codul și să îl aplice 
prin operațiunile pe care le dirijează. Neîndeplinirea acestor responsabilități poate atrage sancțiuni 
disciplinare, inclusiv concedierea. 

De asemenea, vi se cere să sesizați cu promptitudine și acuratețe orice încălcare a Codului de care aflați. 
În secțiunile 3 și 4 ale Codului, se găsesc informații precise, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de 
sesizare. Resursele de sesizare și informare sunt menționate și la sfârșitul Codului. Scopul Codului nu 
este acela de a se referi la toate situațiile etice sau legale posibile. Toată lumea ar trebui să se bazeze pe 
înțelepciune, prevedere și o judecată solidă. 

Avem nevoie de angajamentul dumneavoastră de a păstra tradiția de moralitate, etică și respectare a legii 
care a fost și este atât de importantă pentru FMC. Știu că mă pot baza pe dumneavoastră.

Pierre Brondeau
Președinte, Director Executiv și  
Președinte al Consiliului 
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Cod de Etică și Conduită în Afaceri

1. Ne angajăm să avem un comportament etic. 
Angajamentul față de etică
Comportamentul etic este o responsabilitate individuală. Toți administratorii, angajații și alte persoane 
care sunt obligate să respecte Codul trebuie să aibă un comportament care să reflecte standardele etice 
înalte, indiferent care este funcția lor sau unde se află. Niciun administrator, director, manager sau 
supervizor nu are autoritatea de a încălca sau a cere unui alt angajat sau oricărei alte persoane să aibă un 
comportament care încalcă Codul, alte politici FMC sau legislaţia aplicabilă. 

Obligațiile Codului se aplică FMC Corporation, filialelor sale, companiilor afiliate, asocierilor în 
participațiune și tuturor celorlalte societăți care, în fiecare caz, sunt controlate sau conduse, direct sau 
indirect, de FMC, angajații și administratorii acestor societăți (în măsura în care acest lucru este aplicabil 
activității lor în FMC) și furnizorilor și contractanților, în activitatea pe care o desfășoară în numele FMC.

Responsabilitatea managementului în materie de etică
Toți administratorii, managerii și supervizorii FMC răspund pentru acțiunile angajaților subordonați lor 
și au obligația de a asigura respectarea Codului, altor politici FMC și legilor aplicabile. Aceștia trebuie:

•   Să-și informeze angajații despre politicile companiei, inclusiv cele care se ocupă de 
comportamentul legal și etic;

•   Să se asigure că angajații sunt permanent instruiţi în acest sens și că cei care încalcă Codul sunt 
sancționați corespunzător;

•   Să nu angajeze persoane care tind să încalce legi sau reguli de tipul celor stipulate în Cod; și
•   Să asigure un mediu de lucru în care discuțiile constructive, sincere și deschise despre etică sunt 

încurajate și așteptate fără teama de represalii.

În aceste activități, managerii ar trebui să solicite și vor primi sprijinul Departamentelor de Audit, 
Resurse Umane și Legal și al Biroului de Etică FMC. 

2. Respectăm Codul, alte politici FMC și toate legile aplicabile.
Respectăm Codul, alte politici FMC și toate legile aplicabile în desfășurarea activității noastre. 

Sunt țări în care practicile comerciale sau de negociere obișnuite se bazează pe coduri de conduită 
care sunt mai puțin stricte sau care diferă de Cod. În aceste țări, angajații trebuie să respecte Codul, cu 
excepția cazului în care legislaţia aplicabilă permite abateri și acestea se bazează pe un bun raționament 
etic și comercial. Managerul de divizie implicat sau un președinte sau vice-președinte al FMC 
Corporation trebuie să aprobe orice astfel de abatere în scris, dacă niciun manager de divizie nu este 
disponibil. Contactați un avocat FMC dacă aveți întrebări privind aplicarea legii într-o țară, privind 
Codul sau legătura dintre cele două sau orice conflict aparent dintre acestea. 

În situația neobișnuită în care se impune o derogare de la Cod pentru un director executiv sau un 
administrator, o astfel de derogare trebuie aprobată de Consiliul de Administraţie sau un comitet al 
Consiliului și dezvăluită cu promptitudine conform legilor și reglementărilor aplicabile. În cazul tuturor 
celorlalți angajați, doar un director corporativ, împreună cu Directorul Juridic pot acorda o astfel 
de derogare. 
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3. Realizăm Programul de Responsabilitate Corporativă FMC.

Comitetul de Responsabilitate Corporativă
Comitetul de Responsabilitate Corporativă FMC este format din managementul executiv și raportează 
Comitetului de Audit al Consiliului de Administraţie. Comitetul de Responsabilitate Corporativă 
evaluează respectarea în ansamblu de către FMC a legilor aplicabile și a Codului, supraveghează 
programul de instruire pe teme de conformitate și analizează reacția corespunzătoare la chestiuni de 
conformitate și situații juridice semnificative. Pe lângă resursele oferite pentru a pune întrebări și a sesiza 
suspiciunile de încălcare a Codului, angajații sunt încurajați să contacteze Comitetul de Responsabilitate 
Corporativă la adresa de mai jos:

FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273 
USA

sau online la:
http://fmc.ethicspoint.com

sau: Linia telefonică pentru probleme de etică FMC: 
SUA 1-855-649-8997 (gratuit) SAU 1-866-332-6800 (gratuit)
Internațional: +1-704-759-2082 (cu taxă inversă)

4. Sesizăm suspiciunile de neconformitate.
Orice angajat care are o suspiciune de încălcare a Codului trebuie să o sesizeze imediat, urmând 
procedura de mai jos. Angajaţii trebuie să declare orice astfel de informație, indiferent de identitatea sau 
funcția persoanei vizate de suspiciunea în cauză. 

FMC va păstra confidențialitatea informațiilor și se va asigura că nicio persoană care face sesizarea 
cu bună-credință nu va fi pedepsită și nu va suferi represalii.

Procedura de sesizare a neconformităților

Sesizare făcută de angajați: Orice angajat care descoperă o încălcare a Codului trebuie să o 
sesizeze imediat.

Investigație: Politica și intenția FMC este de a investiga orice încălcare sesizată a Codului, a unei alte 
politici FMC sau legi aplicabile și de a lua măsurile corespunzătoare, conform hotărârii FMC, în baza 
rezultatelor investigației. Sesizările de încălcare a regulilor ce țin de contabilitate, inspecţiile contabile și 
auditul vor fi investigate sub supravegherea Comitetului de Audit al Consiliului de Administraţie. Orice 
alte încălcări vor fi investigate sub supravegherea Biroului de Etică. Angajații trebuie să coopereze în 
procesul de investigare a încălcărilor sesizate. 

Confidențialitate: Investigatorii nu vor dezvălui identitatea niciunei persoane care sesizează o suspiciune 
de încălcare sau care participă la investigație. Angajații trebuie să știe că Biroul de Etică și Comitetul 
de Audit sunt obligate să acționeze în interesul FMC și nu ca reprezentanți personali sau avocați 
ai angajaților. 
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Protecția împotriva represaliilor: Sunt interzise represaliile de orice fel împotriva unei persoane care 
a sesizat o încălcare a Codului cu bună-credință, chiar dacă sesizarea este greșită, sau care ajută la 
investigarea suspiciunii de încălcare. Orice angajat poate sesiza astfel de încălcări fără să se teamă de 
represalii din partea colegilor, supervizorilor sau altor persoane care fac obiectul sesizării respective. 

Măsuri disciplinare pentru neconformitate
Nerespectarea Codului va atrage măsuri disciplinare, care pot varia de la mustrări până la concediere. 
Încălcările civile sau penale pot fi aduse în fața justiției. 

5. Apreciem și protejăm relațiile noastre cu clienții.
Cel mai apreciat furnizor
Un obiectiv principal al FMC este acela de a deveni cel mai apreciat furnizor al clienților noștri. 

Îndeplinim acest obiectiv oferind produse și servicii care să satisfacă cel mai bine nevoile clienților noștri, 
astfel încât să se creeze o relație trainică de cooperare și încredere. 

Întotdeauna tratăm clienții cu corectitudine și onestitate, respectând toate legile aplicabile și fiind în linie 
cu bunele practici în afaceri. Nu facem remarci false sau care să inducă în eroare despre alte companii sau 
despre angajații sau produsele lor, inclusiv concurenții noștri. 

Produse sigure și de înaltă calitate
Ne desfășurăm activitatea având mare grijă de sănătatea și siguranța celor care ne folosesc produsele și 
serviciile. Această grijă asigură siguranța și consolidează legătura dintre FMC și clienții noștri. Fiecare 
angajat joacă un rol esențial în asigurarea calității și siguranței produselor FMC, de la proiectare până la 
fabricare, a îmbunătățirilor permanente și asistenței pentru clienți. 

6. Apreciem și protejăm relațiile noastre cu angajații.
Respectarea angajaților 

FMC se angajează să respecte demnitatea umană. Încrederea, respectul și conduita etică în afaceri 
sunt esențiale pentru crearea și menținerea unor relații solide în rândul angajaților noștri. Elementul 
fundamental al acestor relații este recunoașterea valorii personale și contribuția fiecărui angajat. La FMC, 
apreciem diversitatea angajaților noștri și evaluăm și tratăm fiecare angajat cu demnitate și respect. 
Conform legilor aplicabile în zona respectivă, angajații și candidații pentru posturi vor fi evaluați în 
funcție de performanța și calificările lor, indiferent de rasă, convingere, sex, religie, naționalitate, vârstă, 
invaliditate, statut de veteran sau orientare sexuală. Hărțuirea sexuală de orice fel este interzisă. 

Exploatarea copiilor prin muncă/Munca forțată

Ne opunem oricărei forme de exploatare a copiilor prin muncă și de muncă forţată sau obligatorie. 
Politica FMC interzice exploatarea copiilor prin muncă sau munca forțată sau obligatorie la locurile 
noastre de muncă și ne așteptăm ca și furnizorii și contractanții noștri să procedeze la fel. 
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Respectarea confidenţialităţii angajaților

FMC respectă confidenţialitatea angajaților săi, a foștilor angajați și a candidaților pentru posturi și va 
împărtăși informații despre angajați doar în scopuri comerciale, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 
Acest aspect nu contravine dreptului FMC de a monitoriza comunicările electronice, după cum se descrie 
în Secțiunea 9.

Mediu de lucru sigur și sănătos

Păstrarea unui mediu de lucru sigur și sănătos este esențială pentru funcționarea companiei noastre. 
Accidentele îi afectează pe angajații noștri și subminează îndeplinirea eficace a activităților noastre, 
precum și încrederea comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Ne revine responsabilitatea de 
a preveni accidentele, păstrând un mediu de lucru sănătos, respectând procedurile și practicile legate de 
siguranță și folosind toate echipamentele individuale de protecție necesare. 

Se interzice consumul de droguri

Nu consumăm, nu vindem, nu achiziționăm, nu transferăm, nu producem, nu avem asupra noastră sau 
nu permitem în sistemul nostru nicio substanţă ilegală sau neautorizată, substanţe sintetice/”designer 
drugs” (droguri de sinteză) sau orice substanţă controlată (cu excepţia medicamentelor prescrise legal) și 
nici nu consumăm abuziv medicamente prescrise, la sediul FMC, când suntem implicați în activităţi ale 
FMC sau lucrăm cu echipamente FMC. 

În plus, nu consumăm, nu vindem, nu producem, nu cumpărăm, nu transferăm sau nu avem asupra 
noastră alcool în nicio unitate sau niciun sediu al FMC (cu excepția ocaziilor susținute, autorizate și 
supravegheate de companie). Nu suntem sub influenţa băuturilor alcoolice când desfășurăm activităţi 
comerciale pentru FMC sau îndeplinim îndatoririle legate de postul nostru sau când lucrăm cu 
echipamente FMC.

7. Respectăm legile privind sănătatea, siguranţa, securitatea și mediul. 
Ne angajăm să protejăm mediul, precum și sănătatea și siguranța angajaților, familiilor, comunităţilor 
noastre și publicului, respectând întru totul toate legile aplicabile și îmbunătăţindu-ne permanent 
performanţa în chestiuni legate de mediu, sănătate și siguranţă. 

Pentru a respecta standardele de mediu FMC, fiecare unitate deținută și acţionată de FMC trebuie să se 
supună tuturor legilor de sănătate publică și mediu legate de funcţionarea acesteia și, în conformitate cu 
legislaţia aplicabilă, să aibă un dialog deschis cu comunitățile locale în legătură cu natura și pericolele 
materialelor pe care le fabrică sau pe care le folosește.
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Politica globală a FMC privind sănătatea, siguranţa, securitatea și mediul

FMC își asumă responsabilitatea de a proteja mediul și sănătatea, siguranţa și securitatea angajaţilor, 
familiilor lor, comunităţilor noastre și publicului, aceasta fiind o valoare de bază a durabilității 
activităţii noastre. Promovarea transparentă a sănătăţii, siguranţei, securităţii și mediului (SSSM) este 
responsabilitatea tuturor angajaților FMC din toată lumea. 

Principiile de bază SSSM ale FMC ne obligă: 

•  Să avem o strategie de afaceri care se bazează pe inovaţie, operaţiuni și practici de afaceri durabile, 
în încercarea noastră de a ne dezvolta activităţile și a îmbunătăți traiul oamenilor din toată lumea;

•  Să ne desfășurăm activităţile deschis, protejând publicul și sănătatea la locul de muncă, mediul și 
siguranţa angajaţilor; 

•  Să ne străduim să eliminăm toate accidentele și vătămările, obiectivul nostru fiind de a avea locuri 
de muncă unde să nu se mai producă accidente;

•  Să facem din SSSM o prioritate în fabricarea produselor și planificarea noilor produse, unități 
și procese;

•  Să respectăm toate legile și reglementările SSSM;
•  Să încercăm să reducem emisiile și deșeurile, să folosim energia și resursele naturale eficient pe 

măsură ce ne dezvoltăm;
•  Să solicităm activ discuții constructive cu angajații, furnizorii, clienții, vecinii și acționarii noștri pe 

tema gestionării problemelor SSSM pentru a asigura o îmbunătățire continuă, și;
•  Să susținem principiile Programului Responsible Care® al Consiliului American de Chimie, 

lucrând cu angajații, furnizorii, clienții, contractanții și partenerii noștri comerciali pentru 
promovarea unei gestionări responsabile a produselor și proceselor noastre de-a lungul întregului 
lor ciclu de viață și pentru utilizarea lor finală destinată, în toată lumea. 

Politica SSSM a FMC este susținută de standarde corporative, politici comerciale și practici de 
management. Implementarea se face prin implicarea angajaților și a managementului, alocarea unor 
resurse umane și de capital suficiente și prin măsurarea riguroasă, prin sisteme de analiză și acțiuni 
corective. Promovarea acestei politici face parte integrantă din conduita în afaceri a FMC. 

8. Apreciem și protejăm relațiile noastre cu furnizorii și contractanții.
Dorim să ne păstrăm reputația de client serios fiind echitabili și de încredere în tranzacțiile noastre cu 
furnizorii. Vom trata furnizorii și contractanții cu corectitudine și onestitate întotdeauna, respectând 
toate legile aplicabile. 

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să fie la fel de angajați în privința durabilității și fabricării unor produse 
sigure și de înaltă calitate. 

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să aibă un comportament etic și responsabil care să susțină protejarea și 
respectarea demnităţii umane la locurile lor de muncă și care să fie conform cu standardele FMC. 
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9. Protejăm proprietatea noastră și a celorlalţi.
Avem responsabilitatea de a proteja bunurile FMC, inclusiv proprietatea fizică, bunurile intangibile 
și toate formele de comunicare în scopuri comerciale, inclusiv poșta electronică, telefonul, internetul 
și intranetul împotriva pierderii, furtului și folosirii necorespunzătoare. Bunurile FMC sunt destinate 
folosirii în scopuri profesionale corespunzătoare și nu pot fi vândute, împrumutate, date sau aruncate fără 
o autorizare corespunzătoare. Putem folosi astfel de bunuri în scopuri personale ocazional și moderat, 
doar dacă politicile FMC privind Folosirea Acceptabilă a Resurselor IT și alte politici relevante sunt 
respectate, nu există costuri măsurabile mai mari și alți angajați nu sunt distrași ca urmare a folosirii 
acestora. În plus, folosirea acestor bunuri pentru câștiguri personale este interzisă. 

Folosim mijloacele de comunicare electronică și accesul la internet doar în scopuri profesionale

Mijloacele de comunicare electronică și sistemele de accesare a internetului ale FMC sunt instrumente 
importante prin care desfășurăm o mare parte din activitățile companiei. Aceste mecanisme și dispozitive 
de comunicare includ e-mailul, faxul și sistemele de mesagerie instantanee. FMC își rezervă dreptul de 
a monitoriza folosirea resurselor de internet și a mijloacelor de comunicare electronică și de a investiga 
posibilele incorectitudini în folosire. Utilizatorii nu se vor aștepta să le fie respectată confidenţialitatea 
când folosesc sistemele de comunicare FMC, într-o măsură mai mare decât cea prevăzută de lege. 

FMC își rezervă dreptul de a filtra conținutul de pe internet pe care îl consideră ofensator sau neadecvat. 
Utilizarea internetului și a mijloacelor de comunicare electronică se va supune legilor aplicabile, 
reglementărilor și politicilor FMC și nu va servi la:

•   Încălcarea drepturilor de autor, secretelor comerciale, brevetelor sau altor drepturi de proprietate 
intelectuală;

•   Divulgarea informațiilor confidențiale ale companiei prin intermediul rețelelor sociale sau în alt 
mod;

•   Amenințarea, înșelarea, escrocarea, hărțuirea, defăimarea, intimidarea sau jignirea altor persoane 
sau încălcarea în alt mod a confidenţialităţii vreunei persoane;

•   Încercarea de a obține accesul la o altă rețea sau sistem IT în mod ilegal;
•   Crearea, executarea, stocarea sau propagarea în cunoștință de cauză a unor fișiere neaprobate, cum 

ar fi viruși, viermi, programe de aflare a parolelor, cai troieni etc.;
•   Întreruperea sau dezactivarea intenționată a resurselor FMC sau împiedicarea altor utilizatori 

autorizați de a folosi aceste resurse;
•   Trimiterea de scrisori în lanț, cereri neautorizate sau reclame;
•   Distribuirea adreselor de e-mail FMC ale altor angajați în alte scopuri decât cele profesionale cum 

ar fi abonarea la aviziere private, site-uri web pentru cumpărături și orice alte pagini nelegate de 
activități profesionale;

•  Introducerea unor materiale cu conținut sexual explicit sau ofensatoare la locul de muncă;
•   Accesarea de site-uri pornografice, de jocuri de noroc, pagini de chat sau forumuri nelegate de 

activitățile profesionale; sau
•   Descărcarea de fișiere, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare activităților profesionale și 

sunt aprobate de managementul IT local
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Sesizarea pierderii sau folosirii necorespunzătoare a bunurilor

Orice persoană care are cunoștință de pierderea sau folosirea necorespunzătoare a vreunui bun trebuie 
să sesizeze acest lucru managerului sau supervizorului său sau altei persoane corespunzătoare din FMC. 
Orice persoană care primește astfel de sesizări le va trata cu grijă și cu conștiinciozitate.

10.  Protejăm informațiile confidențiale ale FMC și respectăm informațiile confidențiale
ale altora.

Ce sunt informațiile confidențiale?

Informațiile confidențiale sunt informațiile care nu sunt făcute publice și care, dacă sunt dezvăluite 
necorespunzător, pot afecta compania sau clienții sau furnizorii săi, sau ar putea fi de ajutor concurenței. 
FMC se află în posesia unor informații confidenţiale de valoare care au fost elaborate de-a lungul multor 
ani cu cheltuieli considerabile. 

Aceste informații sunt, printre altele, informații private și secrete comerciale, cum ar fi informații 
despre vânzări, informații financiare, știinţifice, economice sau de inginerie, liste de clienţi, planuri de 
marketing, planuri tehnice, formule, metode, tehnici, procese, proceduri, programe și coduri, indiferent 
de cum sunt stocate, compilate sau memorate, FMC luând măsuri rezonabile pentru a le ține secrete.

Cum protejăm informațiile confidențiale?

Trebuie să protejăm confidențialitatea acestor informații la fel de atent cum protejăm proprietatea 
fizică și alte proprietăți ale FMC și trebuie să luăm măsuri de precauție în mod obișnuit pentru ca 
informațiile să nu fie dezvăluite. Nu divulgăm informațiile confidențiale persoanelor care nu fac parte 
din FMC sau chiar celor din FMC care nu este necesar să le cunoască, nu autorizăm folosirea lor de 
către aceștia, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în contracte sau cerut prin lege. 
Obligația de a proteja informațiile confidențiale ale FMC continuă chiar și după încetarea contractului 
de muncă la FMC. Dacă, din motive comerciale, se impune divulgarea de informații confidențiale FMC 
către o persoana din afara FMC și/sau să i se permită unei persoane din afara FMC să folosească 
informații confidențiale, este necesară semnarea, în prealabil, a unui contract de confidențialitate. Un 
avocat FMC poate furniza un contract adecvat situației. O listă cu avocații FMC se găsește pe site-ul 
web de intranet al Departamentului Juridic http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/
lawyerslist.pdf. De asemenea, păstrăm informațiile într-o locație sigură, neaccesibilă și transmitem 
informații confidențiale electronic doar în condiții de siguranță.

Obligația noastră de a proteja informațiile confidențiale se extinde la interacțiunea în rețelele sociale. 
Angajații FMC trebuie să urmeze aceleași proceduri pentru protejarea informațiilor confidențiale ale 
companiei când desfășoară activități în rețelele sociale.

FMC va urmări cu fermitate orice suspiciune de preluare și/sau folosire de informații confidențiale. Dacă 
descoperim un posibil furt de informații confidențiale ale FMC, trebuie să anunțăm supervizorul, un 
avocat FMC sau altă persoană relevantă. 

http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/lawyerslist.pdf
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11. Obținem informații comerciale în mod etic și legal.
În activitatea noastră comercială de zi cu zi, strângem informații operaționale despre concurență, 
furnizori și clienți în mod etic și legal. Cele mai utile informații sunt obținute din surse publice prin 
muncă susținută și perseverență. Când căutăm informații din surse fără caracter public, acționăm cu 
onestitate și integritate și nu căutăm, nu obținem și nu folosim informații care încalcă vreo lege aplicabilă, 
inclusiv, dar fără a ne limita la legile antitrust, legile privind secretul comercial și alte informații 
confidențiale și legile care se referă la relațiile confidențiale dintre angajatori și angajați. 

Protejăm informațiile confidențiale oferite într-un cadru confidențial de alte persoane către FMC – de 
obicei, urmând procedurile descrise în contractele privitoare la aceste informații.

Nu preluăm informații confidențiale de la alții în mod neadecvat. În Statele Unite, persoanele fizice și 
juridice care preiau, în mod neadecvat, secrete comerciale se expun proceselor civile prin care se cer 
despăgubiri și ordine dispuse de instanță, precum și pedepselor penale conform Legii privind spionajul 
economic, inclusiv sancţiuni financiare și privare de libertate. 

Nu acceptăm sau îndreptăm greșit comunicările care nu ne privesc. Orice comunicare care pare să fi 
fost trimisă din greșeală și conține informații private sau confidențiale, cum ar fi planurile de marketing 
sau desenele tehnice ale concurenței, trebuie sesizată supervizorului dumneavoastră și, în cazul 
comunicărilor electronice, Directorului de securitate IT, astfel încât să se ia măsurile corespunzătoare.

12. Evităm conflictele de interese.
Nu vom desfășura nicio activitate care să creeze un conflict de interese între interesele noastre personale 
(inclusiv interesele familiilor noastre restrânse*) și interesele FMC. Vom lua toate deciziile comerciale 
având în vedere interesele FMC. Orice conflict de interese, real sau posibil, între FMC și noi este interzis, 
cu excepţia cazului în care acesta este aprobat în mod expres în scris, de către supervizorul nostru (sau în 
cazul unui administrator, de către Consiliul de Administraţie), care se va consulta cu Directorul Juridic 
în această chestiune. În stabilirea prezenței sau absenței unui conflict de interese, vor fi avute în vedere 
următoarele: cât de mare este interesul nostru financiar; funcția noastră în FMC și influența pe care o 
avem în tranzacții care influențează situația; și toți ceilalți factori relevanți.

Printre activitățile care ar putea să creeze un conflict de interese se numără:

•   Desfășurarea de activități personale sau orice activități care nu țin de FMC în timpul orelor de 
lucru sau folosind bunurile companiei;

•   A lucra ca angajat sau contractant independent pentru orice companie sau persoană din afara FMC 
(inclusiv ca liber profesionist) sau implicarea în orice altă activitate, dacă munca sau activitatea 
afectează performanța la locul de muncă sau ia din timpul sau atenția care ar trebui devotată 
chestiunilor FMC;

•   Dezvăluirea sau folosirea în beneficiul personal a informaţiilor confidențiale obţinute în virtutea 
funcţiei pe care o avem in FMC. 

•   Folosirea bunurilor FMC pentru beneficiul personal. Politica este valabilă atât pentru bunurile 
fizice, cum ar fi echipamente, mașini și furnituri de birou, cât și pentru serviciile furnizate către 
sau plătite de FMC, cum ar fi accesul la internet, poșta electronică, telefonul, faxul și sistemul de 
curierat intern.

*În sensul prezentului Cod, „familie restrânsă” înseamnă soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile, socrii, norele și ginerii, cumnații și oricine altcineva 
(în afară de persoanele angajate în casă) cu care împărțiți locuința. Definiția nu se aplică termenului „familie restrânsă” așa cum este el folosit în sensul 
asigurărilor medicale și altor planuri de beneficii. 
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•  Acceptarea împrumuturilor sau cadourilor de orice fel, tratamentul preferențial sau favorurile 
care obligă sau par să ne oblige, explicit sau implicit, pe noi sau pe orice membru al familiei 
noastre restrânse* față de un concurent, furnizor sau client FMC. De exemplu, nu investim în 
concurență, furnizori sau clienți de orice fel dacă înțelegerea nu este disponibilă în general și altora 
sau dacă apare un conflict de interese sau un aparent conflict de interese din cauza îndatoririlor și 
responsabilităților noastre. Putem accepta materiale promoționale și reduceri oferite de companiile 
de transport, hoteluri și furnizori de servicii similari – cum ar fi, de exemplu, beneficiile din 
programele de zbor frecvent (frequent flyer) – dacă sunt oferite pasagerilor în general și FMC nu 
are o prevedere contrară în acest sens.

•   Achiziționarea de acțiuni într-o companie cu care FMC negociază sau intenționează să negocieze 
pentru o fuziune, achiziție, asociere în participațiune sau alte acorduri semnificative. Aici se 
includ atât interesele noastre personale, cât și interesele membrilor familiei restrânse*. În general, 
scopul acestei politici nu este acela de a interzice investițiile moderate în companii cotate la bursă. 
Totuși, pentru a evita un conflict de interese sau un aparent conflict de interese, trebuie să apelăm 
la bunul simț când avem în vedere o investiție într-o companie cotată la bursă. De exemplu, nu 
investim nici măcar într-o companie cotată la bursă care este concurentă, clientă sau furnizoare, 
dacă avem informații privilegiate conform cărora FMC a încheiat sau intenționează să încheie un 
acord comercial care poate fi semnificativ pentru FMC sau cealaltă companie din punct de vedere 
financiar. 

•   Deținerea unei investiții semnificative în orice altă companie sau persoană sau acționarea în 
calitate de consultant sau consilier al acesteia (chiar și ca liber profesionist) dacă acea companie sau 
persoană sunt concurenții (sau intenţionează în mod activ să devină), furnizorii sau clienții FMC.

•   Desfășurarea de activități comerciale pentru FMC cu orice persoană care vă este rudă de sânge sau 
prin alianță. 

În plus, nici noi și nici vreun membru al familiei noastre restrânse* nu vom accepta să facem parte 
din consiliul de administraţie al vreunui concurent, furnizor de materiale sau servicii sau client al 
FMC fără aprobarea scrisă prealabilă a Directorului Juridic al FMC. 

Dacă un administrator are un interes personal într-o chestiune supusă spre analiză Consiliului, 
acesta își va dezvălui interesul întregului Consiliu înainte de discutarea sau deliberarea propriu-zisă, 
nu va participa la discuție și nu va vota pe problema respectivă. Interesele personale pot fi, printre 
altele, relații comerciale, industriale, bancare, de consultanță, juridice, de contabilitate, caritabile 
și financiare. 

*În sensul prezentului Cod, „familie restrânsă” înseamnă soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile, socrii, nora și ginerele, cumnații și oricine altcineva 
(în afară de persoanele angajate în casă) cu care împărțiți locuința. Definiția nu se aplică termenului „familie restrânsă”, așa cum este el folosit în sensul 
asigurărilor medicale și altor planuri de beneficii.
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Solicitați ajutor în soluționarea problemelor legate de această Politică privind Conflictele de Interese

Vom divulga imediat supervizorului nostru orice tranzacție sau relație importantă, reală sau posibilă, 
care, în mod rezonabil, ar putea să dea naștere unui astfel de conflict. Dacă există dubii în legătură 
cu aplicarea acestei Politici privind Conflictele de Interese în legătură cu o activitate, relație, interes 
sau tranzacție (reală sau propusă), solicitați lămuriri din partea unui supervizor sau manager FMC. 
Problemele delicate sau dificile trebuie înaintate unui avocat FMC.

13. Respectăm legile antitrust și alte legi ale concurenței. 
Politica FMC prevede respectarea tuturor legilor antitrust și ale concurenței, aplicabile activităților 
acesteia. Deși nu există sisteme de drept concurențial identice, majoritatea sunt similare în esență. Aceste 
linii directoare stabilesc conduita care trebuie evitată permanent și alte tipuri de conduite care pot fi 
adoptate doar după consultarea unui avocat FMC. 

Aproape toate țările în care FMC desfășoară activități comerciale au aceste legi, inclusiv Statele Unite, 
Canada, Uniunea Europeană, toate statele membre ale UE, Rusia, Mexic, Brazilia, Japonia, Australia 
și multe alte țări. Multe țări (inclusiv Statele Unite și UE) includ în domeniul de aplicare a legilor 
concurenței și conduita în afara teritoriilor care afectează țările respective. De exemplu, un acord negociat 
în Brazilia pentru a fixa prețurile la produse fabricate în Brazilia și, ulterior, trimise în Statele Unite 
poate face obiectul unei acționări în instanță în Statele Unite, conform legislaţiei americane, precum și în 
Brazilia, conform legislaţiei braziliene. 

Consecințele încălcării legilor antitrust și ale concurenței sunt grave:

•   În Statele Unite, Canada și alte câteva țări, încălcările pot fi penale – atrăgând amenzi mari și 
privări de libertate pentru persoanele fizice;

•   Se pot dispune amenzi civile însemnate și companiile private pot intenta acțiuni în justiție pentru 
a-și recupera pagubele în multe țări (de trei ori mai mari decât pierderile, în Statele Unite); și

•   Încălcările pot atrage și hotărâri în instanță sau administrative care să limiteze funcționarea 
companiei. Amenzile impuse de guvern în Statele Unite și UE au depășit 100 de milioane de dolari 
în unele cazuri, iar persoanele fizice din Statele Unite au primit pedepse cu privare de libertate. 
Despăgubirile în procesele civile au depășit și ele 100 de milioane de dolari.

Nu ne punem de acord cu concurența în privința prețurilor, volumelor sau capacităților de producție, 
locurilor de vânzare sau altor chestiuni concurențiale

În aproape fiecare țară în care FMC desfășoară activități comerciale, este ilegal ca concurenții să se pună 
de acord în privința:

•   Prețurilor pe care le impun clienților;
•   Altor condiții legate de prețuri, inclusiv condiții de creditare, de vânzare și costuri de transport;
•   Ofertelor în situații de licitare pentru clienți;
•   Volumelor sau capacităților de producție, inclusiv închiderea sau construirea de capacități de 

producție;
•  Teritoriilor în care una dintre companii va vinde sau nu va vinde; 
•  Clienților către care va vinde sau nu una dintre companii; sau
•   Boicotului sau refuzului de a încheia tranzacții cu anumiți clienți, furnizori sau alți concurenți.
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Aceste subiecte nu trebuie nici măcar discutate cu un concurent. „A se pune de acord” cu un concurent 
poate să însemne, în acest context, nu numai un contract formal, dar și un acord verbal sau o înțelegere 
informală. Chiar și discuțiile neoficiale cu un concurent despre tendințele prețurilor în industrie sau dacă 
FMC sau concurentul se vor extinde sau vor închide unități, pot fi folosite ca dovadă că a existat un acord pe 
subiectul discutat. 

Unele acorduri cu concurența sunt legale în anumite situații, cum ar fi asocierile în participațiune, 
contractele de licență pentru tehnologie, contractele de furnizare și abordări comune în procesul de lobby 
către stat. Este important ca un avocat FMC să participe la discuțiile pentru astfel de acorduri înainte 
ca discuțiile cu concurentul să înceapă pentru evaluarea acțiunilor avute în vedere și pentru ca orice 
încălcare sau posibilă încălcare să fie evitată. 

Concurăm agresiv fără să ajungem într-o poziție de putere pe piață sau de dominare în mod ilegal sau să 
abuzăm de ea

O performanță excepțională și agresivă pe piață trebuie încurajată, nu pedepsită. Obținerea celei mai 
bune cote de piață, comercializând produse mai bune sau funcționând mai eficient, este legală și este un 
obiectiv adecvat pentru orice concurent. De îndată ce obținem o poziție puternică sau dominantă pe 
piață sau este foarte probabil să o obținem, câteva activități pot deveni ilegale, dacă ajută la obținerea sau 
consolidarea acelei poziții pe piață. O poziție puternică sau dominantă pe piață apare, în mod normal, 
când cota de piață depășește 50 la sută, dar aceasta poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de țară și 
circumstanțe. 

În sectoarele de activitate în care avem o poziție puternică sau dominantă pe piață sau este probabil să o 
obținem, trebuie consultat un avocat FMC înainte de a desfășura oricare dintre următoarele activități:

•   Tarifarea sub nivelul costurilor (uneori chiar costul total mediu);
•   Condiționarea sau legarea vânzării unui produs de vânzarea sau achiziționarea unui alt produs 

sau serviciu;
•   Refuzul de a tranzacționa cu un client, concurent sau furnizor, dacă acest lucru va afecta 

capacitatea celeilalte părți de a desfășura activități comerciale; sau
•   Alte activități care ar putea să excludă un concurent de pe piață. 

Aceste activități pot fi legale, dar totul depinde de o evaluare a respectivei activități și a pieței în cauză. În 
plus, brevetele nu trebuie niciodată obținute prin informații false sau informații folosite pentru a limita 
conduita companiilor licențiate pentru brevetul respectiv în afara ariei de cuprindere a brevetului. 
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Nu împiedicăm, ilegal, concurența să tranzacționeze cu clienții și furnizorii

Multe legi ale concurenței nu permit limitarea libertății concurențiale a unui client sau furnizor, dacă 
se aduce atingere concurenței, unui competitor sau consumatorilor. Trebuie consultat un avocat FMC 
înainte de a desfășura oricare dintre următoarele activități:

•   Semnarea unor contracte exclusive de furnizare sau vânzare-cumpărare (de multe ori denumite 
„cerințe”);

•   Semnarea unor contracte exclusive de distribuție pentru un anumit teritoriu; 
•   Obligarea clienților sau distribuitorilor să revândă produsele noastre doar în anumite teritorii sau 

doar anumitor clienți sau categorii de clienți; 
•  Discriminarea între clienți comparabili care cumpără aceleași produse în ceea ce privește prețurile, 

condițiile sau serviciile;
•  Refuzul de a furniza un produs sau serviciu unui client dacă acesta nu mai achiziționează și alt 

produs sau serviciu; sau
•  Obligarea unui client să nu revândă produsul sub – sau peste – anumite prețuri. 

Respectăm legile privind achizițiile și fuziunile

Majoritatea achizițiilor și fuziunilor nu încalcă legile concurenței decât dacă diminuează concurența în 
detrimentul clienților. Multe țări au legi care impun notificarea fuziunilor și achizițiilor importante către 
autoritățile competente ale guvernului - de multe ori înainte de finalizarea tranzacției. FMC respectă 
legile privind fuziunile și achizițiile, inclusiv cerințele de notificare. Pentru a asigura conformitatea – 
și a permite o planificare prealabilă necesară pentru analiza favorabilă a guvernului, conform legilor 
concurenței aplicabile – anunțați un avocat FMC de la început atunci când aveți în vedere o achiziție sau 
fuziune. 

Concurăm energic, folosind practicile comerciale legale

Multe țări au legi care interzic frauda și imixtiunea necorespunzătoare în relațiile de afaceri ale unui 
concurent, client sau furnizor prin discreditare sau alte metode. La FMC, respectăm toate aceste legi. 

14. Respectăm legile și reglementările pentru activitățile transnaționale. 
Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu toate legile aplicabile. Când facem investiții comerciale sau 
achiziții importante, avem în vedere durabilitatea, conformitatea și alte elemente de etică. 

Respectăm toate legile privind controlul importurilor

Politica FMC prevede respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile importurilor sale în Statele 
Unite. Fiecare unitate comercială are responsabilitatea de a implementa și de a menține mecanismele 
de control interne necesare pentru conformitatea importurilor, de a acorda atenție rezonabilă tuturor 
activităților de import și de a se asigura, pe cât posibil, că personalul corespunzător înțelege și se 
conformează tuturor legilor americane privind importurile. 
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Legile americane privind importurile guvernează multe aspecte ale importurilor noastre, inclusiv 
admisibilitatea în Statele Unite, clasificarea și evaluarea pentru taxe vamale, marcarea țării de origine, 
raportarea de mediu, securitatea, eligibilitatea pentru programe preferențiale speciale (de ex., NAFTA 
(North American Free Trade Agreement [Acordul Nord-American de Comerț Liber]) și păstrarea 
documentelor. Managementul FMC se angajează să respecte cu strictețe toate legile și reglementările 
privind importurile și cere ca toți angajații să aplice acest angajament în operațiunile comerciale ale 
FMC. Punerea în aplicare se va face printr-un angajament organizațional, alocarea de resurse umane și 
de capital suficiente și supraveghere și acțiuni corective corespunzătoare. FMC a înființat un Comitet 
Corporativ de Conformitate a Importurilor și Exporturilor din care fac parte reprezentanți de la 
Departamentele Financiar, Impozite, Juridic și IT, precum și de la fiecare Grup/Divizie. În plus, fiecare 
Grup/Divizie trebuie să aibă un Director de Conformitate a Importurilor, care se ocupă de supravegherea 
unei Echipe multidisciplinare de Conformitate a Importurilor.

De asemenea, managementul FMC se angajează să respecte toate aspectele din Parteneriatul Vămi-
Comerț Împotriva Terorismului („C-PAT”), prin care FMC s-a angajat să asigure siguranța și securitatea 
tuturor importurilor de la punctul de plecare până la destinația finală în Statele Unite, și să respecte 
programele corespunzătoare din alte regiuni. FMC a înființat o echipă de conformitate C-PAT al cărei 
obiectiv este de a ține la curent fiecare Grup/Divizie și parteneri din reţeaua de furnizare FMC cu 
modificările și conformitatea C-PAT.

Respectăm toate legile privind controlul exporturilor

Statele Unite și alte câteva țări au legi și reglementări care restricționează exportul anumitor produse, 
servicii și tehnologii către anumite țări sau cumpărători. Fiecare unitate comercială și departament are 
responsabilitatea de a se asigura că articolele pe care le exportă pot fi exportate și vândute legal către țara 
și persoana către care intenționează să vândă. 

Guvernul Statelor Unite exercită un control strict asupra exporturilor de bunuri, servicii și date tehnice 
din Statele Unite și reexporturilor din alte țări. Astfel de restricții merg de la interdicții totale de vânzare 
a oricăror articole produse de companii americane sau filialele lor până la embargouri impuse anumitor 
țări (cazul Coreei de Nord sau Cubei în prezent) și până la interdicții de a vinde anumite articole 
anumitor persoane sau organizații. Legislaţia americană prevede aprobarea prealabilă de către stat 
a tuturor articolelor care urmează a fi exportate, deși majoritatea produselor FMC sunt deja aprobate. 

Aceste legi americane pot fi aplicabile multor articole aparent inofensive și multe exporturi de produse 
chimice și echipamente se supun cerințelor de licențiere și controalelor de exporturi. În același fel, un 
export de tehnologie poate să aibă loc printr-o vizită a unei persoane de altă naționalitate la o fabrică 
sau printr-o conversație telefonică internațională sau prin e-mail. Strictețea controalelor variază mult, 
în funcție de natura bunurilor și datelor și destinațiilor lor finale. Regulile se schimbă frecvent odată cu 
modificarea politicilor Statelor Unite și aliaților acestora. Sancțiunile pentru încălcarea acestor controale, 
chiar și din neatenție, pot fi grave și se pot materializa în amenzi, privare de libertate și chiar retragerea 
tuturor privilegiilor de export ale unei companii. Site-ul web de intranet al Departamentului Juridic oferă 
informații suplimentare despre diverse legi privind exporturile, iar avocații FMC vă pot oferi îndrumări 
suplimentare și asistență pe tema exporturilor. 
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Nu participăm și nici nu ne conformăm boicoturilor secundare care sunt împotriva politicii 
guvernamentale a Statelor Unite, inclusiv boicotarea Israelului de către Liga Arabă

Respectăm legile și reglementările americane riguroase legate de boicoturile secundare. Aceste legi 
și reglementări sunt aplicabile filialelor și companiilor afiliate FMC din afara SUA, dacă tranzacția 
presupune relații comerciale americane chiar și în cea mai mică măsură. În plus, chiar dacă o tranzacție 
nu presupune relații comerciale americane, aceasta ar putea totuși să facă obiectul penalităților fiscale. 
Nerespectarea riguroasă a legilor poate atrage amenzi substanțiale și sancţiuni fiscale pentru unitatea 
comercială. Legile americane privind boicoturile secundare prevăd ca noi:

•   Să refuzăm să acceptăm solicitările de a participa la boicoturi secundare care sunt împotriva 
politicii SUA; și

•   Să sesizăm orice solicitare de a participa la astfel de boicoturi – sensul fiind foarte larg și incluzând 
discuții verbale și primirea de declarații tip în formularele standard pentru companii – mai întâi 
Departamentului Juridic FMC și apoi Departamentului de Comerț al SUA. 

În practică, boicotul care de obicei creează probleme este politica anumitor țări arabe de a interzice nu 
numai importul de bunuri din Israel, dar care afectează și tranzacțiile cu companiile care fac și ele afaceri 
cu Israel (boicotul secundar). Orice solicitare de tranzacționare prin care FMC este întrebat dacă vinde 
sau desfășoară activități în Israel trebuie sesizată unui avocat FMC. 

Legile care guvernează boicoturile din străinătate sunt complexe, iar solicitările de conformare cu un boicot 
străin sau validare a conformării trebuie sesizate, chiar dacă conformarea cu boicotul străin este permisă 
prin lege. Unele acțiuni care sunt permise prin lege – inclusiv anumite acțiuni ale filialelor din afara 
SUA – au totuși consecințe nedorite asupra impozitării în SUA. Dacă există dubii în legătură cu efectul 
unei anumite solicitări sau prevederi contractuale, consultați atât un avocat FMC cât și Departamentul 
de Impozite. 

Pentru a respecta aceste legi, fiecare grup, divizie și unitate operațională trebuie să facă următoarele:

•   Să elaboreze proceduri de examinare a tuturor documentelor și comunicărilor care vin de la și 
merg către clienți, comercianți sau alte persoane în țările care boicotează. Analiza trebuie făcută 
de persoane desemnate din fiecare divizie sau unitate operațională care înțeleg cerințele legilor 
aplicabile și care vor întreprinde toate analizele viitoare necesare și vor contacta Departamentul 
Juridic și pe cel de Impozite în legătură cu solicitările de boicotare.

•   Să se asigure că personalul de la vânzări internaţionale, înregistrarea comenzilor, trafic, 
documentare și credite, care se poate confrunta cu solicitări de conformare cu boicoturile străine, 
este instruit în legătură cu respectarea acestor legi și că acesta respectă procedurile FMC referitoare 
la aceste legi. 

15. Nu dăm mită și nu facem plăţi ilegale. 
Fondurile FMC nu vor fi folosite pentru plăţi care încalcă legile sau reglementările aplicabile. Deși 
această politică sintetizează legile și reglementările aplicate cel mai des, acestea pot fi ambigue sau greu de 
interpretat. Dacă nu sunteţi sigur în legătură cu o plată, consultaţi un avocat FMC.
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Nu participăm la acţiuni de mituire comercială

Nu dăm mită, comisioane sau alte plăţi similare sau recompense persoanelor sau organizaţiilor 
pentru a obţine sau a reţine activități comerciale sau pentru a direcționa activități comerciale către 
o altă persoană sau companie. Această politică se aplică atât plăţilor făcute direct cât și plăţilor făcute
prin intermediar. 

Nu dăm mită sau comisioane agențiilor, angajaţilor sau funcţionarilor guvernului

Nu oferim sau dăm, direct sau indirect, bani, cadouri, favoruri, divertisment, împrumuturi, recompense 
sau alte articole de valoare niciunui angajat al unei agenţii federale, statale sau locale americane sau care 
face afaceri cu FMC. Atât timp cât nu se încalcă regulile sau standardele de conduită ale FMC sau ale 
organizaţiei beneficiare, angajaţii companiilor FMC care fac afaceri cu agenții ale guvernului american 
sau care sunt reglementate de ele, pot oferi mese sau băuturi răcoritoare, în mod rezonabil și în legătură 
directă cu discuțiile de afaceri. Nu facem plăți directe sau indirecte – inclusiv fonduri FMC, fonduri 
personale sau orice altceva de valoare – niciunui funcționar guvernamental, angajat guvernamental, 
partid politic sau candidat al vreunei țări pentru:

•   A obține sau reține activități comerciale pentru FMC sau oricare dintre filialele sau companiile
afiliate acesteia; sau

•  A direcționa activități comerciale către orice altă persoană.

De asemenea, nu autorizăm astfel de plăți printr-o terță parte, dacă știm sau suntem îndeajuns de siguri 
că o parte din plată va fi folosită pentru a plăti un funcționar sau angajat guvernamental sau un partid 
politic sau un candidat. 

FMC nu funcționează în nicio țară în care mituirea funcționarilor guvernului sau a reprezentanților 
politici este legală. În plus, Statele Unite și alte țări au adoptat legi conform cărora mituirea funcționarilor 
guvernamentali străini este o infracțiune. La FMC, respectăm legile și reglementările aplicabile. În mod 
special, nu ne implicăm în încălcări ale legislaţiei străine, chiar dacă practicile de afaceri locale par să 
nu recunoască legislaţia. Chiar și atunci când scopul acestora nu este de a obține, reține sau direcționa 
activități comerciale, nu oferim cadouri și divertisment funcționarilor și angajaților guvernamentali din 
nicio țară, în afara obiceiurilor din țara respectivă. Valoarea acestor cadouri sau acestui divertisment nu 
trebuie să depășească 100 de dolari americani de persoană fără aprobarea prealabilă a Departamentului 
Juridic. 

În unele țări în care FMC funcționează, acțiuni administrative sau asistență procedurală obligatorii, care 
nu presupun obținerea sau reținerea de activități comerciale, pot fi obținute rapid doar prin plătirea unor 
mici recompense către funcționarii sau angajații guvernamentali. Astfel de plăți de urgentare pot fi făcute 
legal, însă doar cu aprobarea corporativă adecvată bazată pe concluzia că:

•   Compania sau filiala acesteia au dreptul la acțiunile sau asistența guvernamentală solicitate;
•   Astfel de plăți fac parte din obiceiurile locale; și
•   Nu mai există o altă soluție rezonabilă.

Aprobarea corporativă necesară plăților de urgentare este detaliată în Standardul de Conformitate FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) [Legea privind Practicile de Corupție în Străinătate] nr. G.210, care 
poate fi găsit la http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA
%20Compliance.doc. Toate plățile de urgentare, indiferent de tipul de aprobare, trebuie făcute anual. 

http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc
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Suntem foarte atenți când numim reprezentanți de vânzări, distribuitori și consultanți

Aranjamentele pe bază de comisioane sau tarife pot fi făcute doar cu companiile sau persoanele 
care sunt reprezentanți de vânzări, distribuitori sau consultanți de bună-credință (denumiți colectiv 
„reprezentanți”). Aceste aranjamente nu vor fi stabilite cu nicio companie cu privire la care se știe sau se 
crede că un funcționar sau angajat guvernamental are un interes, dacă FMC face afaceri sau dorește să 
facă afaceri cu agenția guvernamentală cu care are legătură funcționarul sau angajatul respectiv. Toate 
unitățile de afaceri trebuie să examineze caracterul și reputația fiecărui reprezentant propus, pentru 
a stabili dacă acesta este adecvat, înainte de exercitarea angajamentului. 

Ne plătim reprezentanții folosind modalități de plată transparente. Plățile nu trebuie făcute niciodată în 
numerar și trebuie făcute către biroul reprezentantului din țara în care se află acesta (și nu către un birou 
din străinătate sau un cont la o bancă din străinătate) cu excepția cazului în care Departamentul Juridic 
a aprobat acest lucru.

Toate aranjamentele pe bază de comisioane și tarife cu reprezentanții vor fi făcute în baza unui contract 
scris. Acest contract trebuie să includă următoarele, pe lângă termenii și condițiile obișnuite:

•  O descriere clară a serviciilor care urmează a fi furnizate;
•   Angajamentul reprezentantului de a se supune legii aplicabile, inclusiv o declarație că nu s-au făcut 

și nici nu se vor face sau promite plăți ilegale; și
•   O declarație că FMC poate fi obligată să dezvăluie existența contractului și termenii și condițiile 

acestuia agențiilor guvernamentale autorizate. Comisioanele sau tarifele plătite unui reprezentant 
pentru asistența oferită în obținerea comenzilor și serviciilor post-vânzare trebuie să fie rezonabile, 
conform practicilor obișnuite pentru industria, linia respectivă de produse și serviciile comerciale 
care vor fi prestate. Contractele pentru reprezentanți de vânzări și distribuitori sunt disponibile la 
avocații FMC.

16.  Respectăm procesul politic și ne conformăm legilor care guvernează 
contribuțiile politice. 

Ne conformăm întru totul tuturor legilor care reglementează participarea corporativă și a angajaților la 
chestiunile publice, care fac obiectul procedurilor de mai jos. FMC încurajează angajații să își exercite 
drepturile și să își asume obligațiile de cetățeni. 

Acolo unde legislaţia americană aplicabilă permite corporațiilor să facă contribuții către candidați la 
funcții publice, aceste contribuții trebuie să fie aprobate în prealabil de către unitatea comercială sau 
departamentul care solicită contribuția, Directorul Juridic al FMC și vice-președintele Departamentului 
de Afaceri Guvernamentale al FMC.
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Aceste cerințe se aplică doar contribuțiilor politice care se fac din fondurile corporative ale FMC. Ele nu 
limitează deciziile personale ale angajaților FMC care vor să facă contribuții personale legale pe cont 
propriu sau susținând Programul pentru un Guvern Bun al FMC Corporation. FMC încurajează acest 
tip de participare. Totuși, contribuțiile personale ale angajaților nu trebuie să fie decontate din conturi de 
cheltuieli sau alte conturi de acest tip.

În alte țări, contribuțiile politice ale FMC sau filialelor sale pot fi autorizate doar când legislaţia aplicabilă 
o permite, după aprobarea prealabilă scrisă a directorului corporativ care se ocupă de activitățile FMC în 
țara respectivă și a Departamentului de Afaceri Guvernamentale și a celui Juridic.

17.  Nu ne implicăm în tranzacții pe baza informațiilor privilegiate sau într-un 
comportament ilegal legat de acestea.

De obicei, angajații și administratorii pot cumpăra sau vinde valori mobiliare cotate la bursă, aparținând 
FMC sau altor companii. Totuși, legislaţia americană interzice cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare 
cotate la bursă de către o persoană care deține informații privilegiate. Chiar și încălcările minore ale 
legilor privind valorile mobiliare pot avea consecințe grave. Penalitățile sunt, printre altele, confiscarea 
câștigurilor, penalități civile de până la de trei ori profitul câștigat sau pierderile evitate, privări de 
libertate și amenzi mari. 

Regulile de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate se aplică tuturor tipurilor de valori mobiliare, 
inclusiv acțiunilor ordinare și preferențiale, obligațiunilor, efectelor de comerț, opțiunilor și bonurilor de 
subscriere. Acestea se aplică cumpărării sau vânzării directe de către persoane cu anumite informații și 
oferirea de ponturi unui prieten sau membru de familie care cumpără sau vinde. 

Persoanele cu informații privilegiate sunt, printre altele:

•   Directorii, administratorii și angajații FMC care află informații importante, fără caracter public, în 
desfășurarea activității lor;

•   Persoanele aflate într-o relație confidențială cu FMC cum ar fi bancherii, consultanții și avocații; și
•   Persoanele care află informații importante de la un prieten sau o cunoștință despre o companie 

care are legături cu prietenul sau cunoștința respectivă. Deși persoanele pot fi în posesia unor 
informații privilegiate despre o companie, regulile de tranzacționare pe baza informațiilor 
privilegiate se aplică doar informațiilor care sunt „importante”. Nu există o definiție a importanței 
care să se aplice în fiecare caz, dar, în general, informațiile sunt considerate importante dacă se 
poate deduce, în mod rezonabil, că prețul pieței pentru acțiunile unei companii va fi afectat. Iată 
câteva exemple de informații importante:

•   Informații despre câștigurile unei companii;
•   Planuri de extindere sau de închidere a unităților sau scoaterea din evidență a activelor companiei 

sau reducerea valorii acestora;
•   Anumite tranzacții, cum ar fi fuziunea cu alte companii, achiziția altor companii sau părți din 

alte companii, vânzarea unei companii sau a unor părți din ea, ofertarea pentru sau de către o altă 
companie; și

•   Schimbări majore la nivelul managementului.

Pentru că amenzile sunt substanțiale și regulile aplicabile sunt complexe, trebuie să contactați un avocat 
FMC în cazul în care vreți să aflați dacă regulile de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate se 
aplică achiziționării sau vânzării valorilor mobiliare ale FMC sau ale altor companii. 
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Și directorilor executivi și administratorilor FMC li se interzice să tranzacționeze cu valorile mobiliare 
FMC cotate la bursă în orice perioadă în care participanții la planurile de pensionare FMC nu pot 
desfășura tranzacții similare. Biroul Directorului Juridic poate oferi detalii suplimentare privind 
aceste restricții.

18. Participăm în mod legal și corect la sistemul de achiziții al Guvernului.
Desfășurăm activități comerciale cu guvernul SUA și alte guverne care sunt clienții noștri în conformitate 
cu standarde etice înalte. Admitem că avem o obligație specială de a proteja și de a menține bunăvoința 
și încrederea guvernului SUA, a altor guverne care sunt clienții noștri și a contribuabililor lor. Deși 
principiile fundamentale de onestitate sunt niște constante în toate unitățile FMC, o unitate care 
furnizează servicii guvernului SUA și multor altor guverne are cerințe suplimentare de respectat în 
privința corectitudinii și integrității și a documentării acestora. 

Riscurile de a încălca legile SUA privind achizițiile guvernului federal sunt extraordinar de mari, atât 
pentru FMC cât și pentru angajații relevanți din operațiuni și management. Sancţiunile obișnuite sunt, 
printre altele, privarea de libertate, amenzi mari pentru persoane fizice și juridice, confiscarea oricărui 
profit din contractul respectiv și suspendarea sau interzicerea vânzării către guvernul SUA pentru toată 
compania FMC. 

Pe lângă respectarea legilor aplicabile și a Codului, depunem eforturi susţinute pentru a controla costurile 
conform standardelor și reglementărilor privind achizițiile guvernului SUA de a obține articole de bună 
calitate, la cel mai bun preț posibil, în baza contractelor guvernamentale. Dacă aveți întrebări, consultați 
un avocat FMC.

19.  Ținem evidențele cu acuratețe și facem dezvăluiri complete, corecte, precise, oportune
și inteligibile.

Facem dezvăluiri complete, corecte, precise, oportune și inteligibile în rapoartele pe care FMC le 
depune conform legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile și în alte comunicări publice. Sesizările 
necinstite, atât în companie cât și în afara ei, nu vor fi tolerate. Din această categorie, fac parte sesizarea 
și organizarea informațiilor în încercarea de a înșela sau dezinforma. Nu se va face nicio înregistrare 
în registrele contabile ale companiei care să ascundă sau să mascheze intenționat natura reală a unei 
tranzacții. 

FMC a adoptat mecanisme de control pentru a asigura protecția bunurilor FMC și acuratețea evidenței 
și rapoartelor sale financiare în conformitate cu nevoile interne și cerințele legilor și reglementărilor 
aplicabile. Aceste practici și proceduri contabile consacrate trebuie să fie respectate pentru a asigura 
înregistrarea completă și precisă a tuturor tranzacțiilor. Toți angajații, în domeniul lor de responsabilitate, 
trebuie să respecte aceste proceduri, conform instrucțiunilor managerului FMC relevant. 

Niciun angajat sau administrator nu va împiedica sau încerca să influențeze în mod neadecvat, direct sau 
indirect, auditarea evidenței financiare a FMC. Încălcarea acestor prevederi va atrage măsuri disciplinare, 
ajungând până la concediere, și ar putea să supună vinovatul unor pedepse civile și penale substanțiale. 

Dacă un angajat află de o tranzacție sau o practică contabilă neadecvată, acesta trebuie să o sesizeze 
imediat, potrivit Secțiunii 4 a acestui Cod. 
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Obligația noastră de a înregistra și raporta informațiile cu precizie și onestitate se aplică și raportării 
precise a timpului de lucru, cheltuielilor de afaceri, rezultatelor testelor de cercetare și altor activități 
profesionale. 

20. Gestionăm evidențele în mod corespunzător.
Pentru o funcționare eficace și eficientă, evidențele trebuie gestionate corespunzător. Documentele 
necesare pentru activitățile în curs sau prevăzute prin lege trebuie păstrate, în vreme ce toate celelalte 
documente trebuie aruncate. Dacă evidențele excedentare nu sunt aruncate, costurile și eforturile de 
întreținere a documentelor cresc în permanență.

Documentele trebuie aruncate în permanență pe măsură ce nu mai sunt necesare, și, cel puțin o dată pe 
an, se va face o examinare generală a documentelor prin care să se stabilească dacă mai sunt necesare sau 
nu. În general, niciun document nu trebuie păstrat mai mult de doi ani, decât dacă este necesar pentru 
activitățile în curs sau dacă legea prevede acest lucru. Înainte de a arunca documentele, angajații și 
administratorii trebuie să consulte Politica FMC de Păstrare a Documentelor de pe site-ul web de intranet 
FMC http://portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx. Cei care nu sunt siguri dacă trebuie să păstreze 
anumite documente, trebuie să se consulte cu administratorul evidențelor sau supervizorul lor, astfel 
încât să se stabilească probabilitatea ca documentele să mai fie necesare. De fiecare dată când devine 
evident că anumite documente vor fi necesare într-un proces sau într-o investigație guvernamentală, vom 
păstra toate documentele care ar putea fi relevante și vom suspenda imediat procedura normală de 
aruncare sau modificare a documentelor legate de chestiunile supuse litigiului sau investigației în cauză. 
Nu vom modifica niciunul din aceste documente sub nicio formă. În cazul în care nu suntem siguri dacă 
documentele de care dispunem trebuie păstrate pentru că ar putea să fie necesare într-un proces sau o 
investigație, vom apela la Departamentul Juridic pentru îndrumare. 

21. Reacționăm corespunzător la investigațiile guvernului.
De obicei, FMC cooperează în investigațiile guvernamentale și, de multe ori, acestea se finalizează fără 
a se constata vreo neregulă din partea FMC. Cu toate acestea, FMC trebuie să aibă posibilitatea de a face 
o evaluare argumentată a felului în care va reacționa la o anumită anchetă.

Este important să înțelegeți elementele esențiale ale investigațiilor guvernului acum – înainte ca 
investigația să înceapă – pentru că investigatorii guvernului încearcă, de multe ori, să contacteze angajații, 
chiar și în afara locului de muncă. De exemplu, se știe că agenții FBI apar de multe ori neanunțați acasă 
la angajați, când aceștia se pregătesc să plece la lucru de dimineață, și încep să pună întrebări. Dacă un 
angajat este contactat de un funcționar sau investigator guvernamental într-o problemă legată de FMC, 
acesta trebuie să aibă în vedere patru elemente esențiale:

Nu vorbim în numele FMC

Majorității angajaților nu li se permite să fie purtători de cuvânt pentru FMC pe probleme legale sau în 
investigații. În loc să facă o declarație în numele FMC, angajații trebuie:

•   Să trimită investigatorul la un avocat FMC; și
•   Să-și contacteze rapid supervizorul sau alt manager relevant și un avocat FMC pentru a raporta

anchetarea. 
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Trebuie să ne gândim serios să contactăm FMC înainte de orice discuție cu funcționari sau investigatori 
guvernamentali

Angajatul este cel care decide dacă vorbește cu un funcționar sau investigator guvernamental sau nu, 
dar FMC cere angajaților să contacteze un avocat FMC înainte de a vorbi cu o astfel de persoană. Doar 
cereți-i persoanei respective numele și numărul de telefon și spuneți-i că va fi contactată. 

•   În aproape toate cazurile, tot ceea ce spune un angajat unui funcționar sau investigator
guvernamental poate fi folosit împotriva angajatului, precum și împotriva FMC și a altor 
angajați FMC. 

•   În mod normal, un angajat are dreptul ca un avocat să fie prezent la astfel de discuții. Dacă FMC
este contactat, FMC poate oferi angajatului un avocat, în circumstanțe corespunzătoare. 

•  În Statele Unite și în multe alte țări, investigatorii guvernamentali nu au dreptul să insiste ca un
angajat să vorbească cu ei sau să-l amenințe, dacă acesta refuză să vorbească. 

•   Dacă un angajat decide să vorbească cu un investigator guvernamental, acesta trebuie să spună
adevărul. Declarațiile false făcute unui investigator guvernamental pot face obiectul unei urmăriri 
în instanță.

Verificăm autoritatea investigatorului

Funcționarii și investigatorii guvernamentali – și persoanele care nu sunt angajate de stat cum ar fi 
ziariștii, grupurile cu interese speciale și detectivii particulari – au uneori un stil agresiv sau folosesc 
tactici de surprindere pentru a interoga angajații companiilor, când nu au autoritatea de a cere răspunsuri 
la întrebările pe care le pun.

•   Cereți numele investigatorului și o dovadă a calității sale (cum ar fi o legitimație de agenție sau un
document de identificare). Angajații au oricând dreptul de a cere legitimarea în Statele Unite și, de 
obicei, au acest drept și în alte țări. 

•  Cereți o descriere a subiectului și scopului anchetei. Angajații FMC nu sunt autorizați niciodată să
vorbească cu detectivi particulari, ziariști, grupuri cu interese speciale sau alte persoane similare 
despre activitatea lor la FMC sau afacerile FMC fără o autorizare prealabilă.

Protejăm documentele și informațiile private FMC

Nu oferiți niciodată dosare sau documente FMC de niciun tip unui investigator fără autorizarea 
prealabilă, expresă a unui avocat sau supervizor FMC. Dosarele și documentele FMC sunt, printre altele, 
fișiere electronice, desene, lucrări sau dosare create sau obținute pentru activitatea FMC. Aceste materiale 
sunt proprietatea FMC, chiar dacă sunt păstrate acasă sau altundeva. 

Excepție fac mandatul de percheziție sau alte dispoziții similare ale unei instanțe. Nu interveniți atunci 
când organele abilitate au un mandat de percheziție valabil sau o dispoziție similară a unei instanțe. 
Contactați Departamentul Juridic imediat, dacă primiți un mandat de percheziție sau alte dispoziții 
similare ale unei instanțe.
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22. Sesizarea și resursele de informare:
Sunteți obligat să sesizați managerului dumneavoastră, managerului de resurse umane sau unui avocat 
FMC orice încălcări ale Codului care vă sunt semnalate, cu promptitudine și acuratețe. Numele, 
numerele de telefon și adresele Directorului Juridic FMC și ale altor avocați FMC sunt indicate în ghidul 
companiei. Dacă nu vă simțiți în largul dumneavoastră să sesizați o încălcare acestor persoane sau doriți 
să sesizați o încălcare în mod anonim, scrieți la: 

FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA

sau online la:
 http://fmc.ethicspoint.com
 sau: Linia telefonică pentru probleme de etică FMC: SUA 
1-855-649-8997 (gratuit) SAU 1-866-332-6800 (gratuit).
Internațional +1-704-759-2082 (cu taxă inversă)

Puteți face acest lucru fără teama de represalii. 

Dacă aveți întrebări sau dubii în legătură cu vreun aspect al Codului, consultați-l pe managerul 
dumneavoastră de la FMC, managerul de resurse umane, un avocat FMC, Biroul de Etică FMC sau altă 
persoană relevantă din cadrul FMC.

Serviciul asociat Liniei telefonice pentru probleme de etică FMC oferă:

•  Program non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile din 7
•  Servicii gratuite pentru unităţile FMC din SUA
•  Convorbiri cu taxă inversă pentru unităţile internaționale
•  Servicii în mai multe limbi – 100 de limbi
•  Asigurarea confidențialității și anonimității pentru apelanţi
•  Personal instruit care să se ocupe de cazurile de etică
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