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Aplicabilitate

Această Politică de Conformitate  
cu Comerţul Global („Politica”) se aplică 
companiei GXO Logistics, Inc., inclusiv 
tuturor filialelor, diviziilor şi altor entităţi 
operaţionale ale acesteia (colectiv, 

„GXO” sau „Compania”). Toţi directorii, 
funcţionarii şi angajaţii GXO şi terţele 
părţi care acţionează în numele nostru 
sunt supuşi şi sunt responsabili pentru 
respectarea cerinţelor acestei Politici. 
În sensul folosit în această Politică, 
termenul „Companie” include toate 
persoanele şi entităţile care se supun 
acestei Politici.

1. Descriere
GXO se angajează să respecte toate 
legile şi reglementările comerciale  
în vigoare pe teritoriile în care  
ne desfăşurăm activităţile, inclusiv 
Embargouri şi Sancţiuni, restricţii 
de comerţ implementate de Statele 
Unite, Uniunea Europeană şi alte 
autorităţi de reglementare şi ţări. 
Pentru că legislaţia SUA se poate 
aplica tuturor entităţilor GXO 
operaţionale, angajaţilor, bunurilor, 
mărfurilor, tehnologiilor sau serviciilor 
situate în alte ţări, suplimentar 
legilor locale în vigoare, Compania 
trebuie, de asemenea, să asigure 
conformitatea cu toate legile SUA în 
vigoare oriunde desfăşoară activităţi 
comerciale. În măsura în care o lege 
sau o reglementare intră în conflict 
cu legislaţia SUA sau cu legislaţia 
altei naţiuni, orice tranzacţie care 
contravine legilor respective trebuie 
suspendată până se obţine aprobare 
scrisă de la Echipa de Conformitate 
cu Comerţul Global.

2. Definiţii
2.1. Boicot: O interdicţie, restricţie sau 
un refuz de a face afaceri cu o anumită 

persoană, organizaţie sau ţară. În sensul 
folosit în această Politică, termenul 

„Boicot” nu include nicio Sancţiune sau 
Embargo impuse de guvernul SUA.

2.2. Compania: Termenul folosit  
în acest document se referă la GXO 
Logistics în toate formele sale  
de activitate, angajaţii GXO şi toate 
celelalte părţi, aşa cum sunt definite 
în capitolul „Aplicabilitate”.

2.3. Embargouri şi sancţiuni: 
Interdicţiile asupra comerţului în sau 
cu anumite ţări, ori cu persoane sau 
entităţi indicate ca fiind interzise de 
către guverne sau de către asociaţii 
internaţionale.

2.4. Exporturi: Transferul de Mărfuri 
peste o graniţă internaţională, sau  
în cazul datelor, transferul către  
o persoană care nu este cetăţean  
sau rezident permanent legal al ţării 
de origine a datelor, oriunde s-ar afla 
aceasta.

2.5. Importuri: Primirea de Mărfuri 
într-o ţară de obicei necesită 
conformitate cu legile vamale.

2.6. Mărfuri: În linii mari, definite ca 
bunuri, tehnologie (inclusiv informaţii 
tipărite sau stocate electronic ori 
proprietate intelectuală) şi servicii.

2.7. Reexporturi: Transferul de Mărfuri 
dintr-o ţară în alta după ce Mărfurile 
au fost exportate din ţara de origine.

3. Standarde de conduită
3.1. Nu desfăşurăm afaceri neautorizate 
cu ţări sau părţi sancţionate: Compania 
nu va desfăşura activităţi neautorizate:  
(i) în, cu sau pentru orice ţară sancţionată 
sau care este sub embargo; ori (ii)  

cu sau pentru orice persoană sau 
entitate care apare în listele Uniunii 
Europene, Naţiunilor Unite, SUA sau 
în alte liste aplicabile ca parte ce se 
află sub embargo sau este Sancţionată. 
Această interdicţie include dar nu se 
limitează la activităţile de transporturi, 
depozitare de bunuri, sau furnizarea 
ori achiziţionarea de servicii. Dacă 
există o bază legală pentru a face astfel 
de afaceri, inclusiv inaplicabilitatea 
restricţiilor sau existenţa unei autorizaţii 
guvernamentale, înainte ca acest tip  
de afaceri să fie iniţiat, trebuie să se 
obţină aprobare scrisă de la Echipa  
de Conformitate cu Comerţul Global.

3.2. Nu participăm la boicoturi 
comerciale: Compania nu participă 
la boicoturi comerciale care nu sunt 
aprobate de guvernul SUA, inclusiv 
acorduri de discriminare împotriva sau 
refuzul de a face afaceri cu anumite 
ţări, cum ar fi Israel. Orice solicitare  
de a participa la un boicot trebuie  
să fie refuzată şi raportată Echipei  
de Conformitate cu Comerţul Global. 
Toate solicitările pentru boicoturi vor 
fi raportate guvernului SUA de către 
Directorul de Conformitate sau de 
către reprezentantul său, conform 
prevederilor legale SUA.

3.3. Ne ocupăm în mod corespunzător  
de transporturi şi alte tranzacţii: 
Înainte de a efectua o expediere 
internaţională sau internă sau orice 
altă tranzacţie care implică lanţul 
de aprovizionare sau alte servicii 
logistice (fiecare dintre acestea,  
o „Tranzacţie”), Compania va valida 
faptul că Tranzacţia este conformă 
cu controalele comerciale aplicabile, 
inclusiv că: (i) Tranzacţia respectă 
embargourile şi sancţiunile aplicabile; 
(ii) toate părţile din Tranzacţie  
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au fost examinate în raport cu listele  
de părţi sancţionate; (iii) după 
caz, a fost determinată clasificarea 
exportului; (iv) au fost identificate 
autorizaţiile guvernamentale 
corespunzătoare; şi (v) toate 
documentele necesare de export/
import sunt complete. Consultaţi 
procedurile GXO de Conformitate  
cu Comerţul care pot fi găsite pe site-
ul SharePoint denumit „Conformitatea 
cu Comerţul şi Resurse diligente 
ale terţelor părţi” pentru mai multe 
indicaţii sau contactaţi Echipa de 
Conformitate cu Comerţul Global la 
adresa Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Ne desfăşurăm activităţile  
de export în mod legal: Compania 
respectă toţi termenii şi toate 
prevederile tuturor licenţelor  
şi autorizaţiilor aplicabile, inclusiv 
direcţionarea transporturilor numai 
către şi prin acele părţi şi locaţii 
specificate în licenţe şi autorizaţii. 
Compania nu va direcţiona sau 
redirecţiona bunuri în nicio manieră 
incompatibilă cu licenţele şi autorizaţiile. 
Cu excepţia cazului în care este 
autorizată de către guvernul SUA, 
Compania nu va direcţiona bunuri 
militare controlate prin ţări aflate sub 
embargo asupra armelor.

3.5. Ne desfăşurăm activităţile  
de import în mod legal: Compania 
respectă toate reglementările vamale 
şi de import la aducerea de mărfuri 
într-o ţară şi furnizează informaţii 
complete şi corecte autorităţilor 
guvernamentale aplicabile (cum ar fi 
descrierea, valoarea şi originea mărfii 
şi orice alte informaţii cerute de legile 
şi reglementările în vigoare).

4. Audituri
Compania va efectua audituri şi/sau 
autoevaluări periodice ale programului 
propriu de Conformitate cu Comerţul 
Global, va investiga potenţialele încălcări 
ale normelor comerţului internaţional 
şi va identifica şi implementa acţiuni 
de corectare, după cum este necesar, 
pentru atenuarea daunelor şi reducerea 
riscului de încălcare.

5. Raportarea
Toate persoanele care se supun 
acestei Politici trebuie să raporteze 
imediat orice abateri sau potenţiale 
încălcări ale acestei Politici şi/sau ale 
legilor de comerţ internaţional în 
vigoare. GXO nu permite adoptarea 
unor măsuri de răzbunare împotriva 
niciunei persoane care, de bună 
credinţă, raportează orice probleme, 
abateri şi/sau potenţiale încălcări ale 
politicii Companiei sau ale legilor  
în vigoare. Raportarea se poate face 
direct către Echipa de Conformitate 
cu Comerţul Global, la adresa 
Tradecompliance@gxo.com sau către 
Biroul pentru etică şi conformitate,  

la adresa ethics@gxo.com. În plus,  
puteţi vizita site-ul nostru de Etică  
la adresa https://ethics.gxo.com unde 
puteţi găsi opţiuni alternative de 
raportare. Problemele dumneavoastră 
pot fi raportate anonim, cu excepţia 
cazului în care raportarea anonimă 
este interzisă de legislaţia locală în 
vigoare. Informaţii suplimentare şi 
instrucţiuni cu privire la această Politică 
şi la alte autorităţi de reglementare 
şi controale de export din Statele 
Unite, Uniunea Europeană şi ale altor 
ţări pot fi obţinute de la Echipa de 
Conformitate cu Comerţul Global,  
la adresa Tradecompliance@gxo.com. 
Dacă credeţi că există o situaţie  
în care această politică intră  
în conflict cu cerinţe legale locale, 
contactaţi Echipa de conformitate  
cu comerţul global la adresa de e-mail 
Tradecompliance@gxo.com.

6. Excepţii de la Politică
Orice excepţie sau deviere de la această 
Politică trebuie să fie aprobată în scris  
de către Directorul de Conformitate  
al Companiei.

7. Nerespectarea
Nerespectarea acestei Politici poate 
avea consecinţe grave pentru 
Companie şi pentru persoanele 
implicate, inclusiv punerea sub urmărire 
civilă sau penală, amenzi şi posibila 
pedeapsă cu închisoarea. De asemenea, 
încălcări ale acestei Politici pot rezulta 
în măsuri disciplinare grave, inclusiv 
rezilierea contractului de muncă.
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