
Grupul Pirelli urmăreşte şi susţine respectarea drepturilor omului afirmate la nivel internaţional şi consi-
deră protecţia integrităţii, a sănătăţii, a drepturilor şi bunăstării propriilor angajaţi, a mediului, elemente 
primare şi fundamentale în cursul exerciţiului şi în desfăşurarea activităţii. 

Activităţile Grupului Pirelli se bazează pe Codul Etic aprobat de Consiliul de Administraţie şi se desfă-
şoară în conformitate cu Modelul de Sustenabilitate prevăzut de Global Compact al Naţiunilor Unite, 
semnat în 2004.

Strategiile de dezvoltare durabilă ale Grupului presupun, printre altele, implicarea pentru o îmbunătă-
ţire continuă a aspectelor referitoare la mediu, sănătate şi siguranţa la locul de muncă, în legătură cu 
propriile activităţi, respectând ferm şi susţinând conţinutul „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omu-
lui”, al „Declaraţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii referitoare la Principiile şi Drepturile Fundamen-
tale ale Muncii”, al „Declaraţiei de la Rio referitoare la Mediu şi Dezvoltare” şi al „Convenţiei Naţiunilor 
Unite împotriva corupţiei”. 

În acest scop Grupul Pirelli se angajează să:
—  sa conducă propriile activităţi privind sănătatea, protecţia muncii, mediul şi responsabilitatea soci-

ală, în conformitate cu standardele internaţionale cele mai potrivite;
—  să comunice şi să difuzeze informaţii cu privire la sănătate, siguranţă şi protecţia muncii, mediu, 

tuturor factorilor interesaţi („stakeholders”) interni şi externi, comunicând cu aceştia şi colaborând 
activ cu organismele academice şi legislative naţionale şi internaţionale;

—  să promoveze utilizarea tehnologiilor cele mai avansate, pentru a obţine excelenţa în domeniile 
protecţiei sănătăţii muncitorilor, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului;

—  să evalueze şi să reducă impactul asupra mediului al propriilor produse şi servicii de-a lungul ci-
clului de viaţă

—  să utilizeze, în mod responsabil, resursele, cu obiectivul de a atinge o dezvoltare durabilă, care să 
respecte mediul şi drepturile generaţiilor viitoare;

—  să nu utilizeze, sau să sprijine folosirea muncii minorilor şi a muncii forţate;
—  să asigure egalitatea de şanse şi libertatea de asociere, promovând dezvoltarea fiecărui individ în 

parte;
—  să se opună utilizării pedepselor corporale, coerciţiei mentale sau fizice, abuzului verbal;
—  să respecte legile şi standardele industriale în materie de orar de lucru şi să garanteze că salariile 

sunt suficiente pentru a satisface nevoile elementare ale personalului;
—  să stabilească şi să menţină active procedurile normale de evaluare şi selecţionare a furnizorilor şi 

sub-furnizorilor, pe baza nivelului lor în domeniul responsabilităţii sociale şi de mediu;
—  să nu tolereze niciun tip de corupţie sub orice formă sau în orice mod, în oricare jurisdicţie, nici 

măcar acolo unde activităţile de acest tip sunt admise, tolerate sau nu sunt urmărite în justiţie;
—  să implice toate nivelurile de organizare şi toţi angajaţii Grupului, garantând că responsabilitatea şi 

procedurile operative sunt definite cu precizie, comunicate în mod adecvat şi clar înţelese;

Această politică este făcută publică şi transmisă către toate Societăţile Grupului.

Pirelli se angajează să-şi îmbunătăţească continuu politica şi programele şi să implementeze metode, 
reguli şi instrucţiuni apte să garanteze că valorile expuse în această politică sunt reflectate în compor-
tamentul fiecărei Societăţi, precum şi în acela al angajaţilor şi colaboratorilor săi.

Pirelli, prin aplicarea acestei politici, consideră că trebuie să contribuie la asigurarea, pentru generaţiile 
prezente şi viitoare, a condiţiilor şi instrumentelor necesare unei mai bune calităţi a vieţii.
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* această Politică actualizează şi înlocuieşte “Politica pentru Sănătate, Siguranţă, Mediu şi Răspundere Socială (Politica HSE & CSR)”, emisă sub semnătura Preşedintelui în 
iunie 2004.
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