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POLITICA PRIVIND CAUCIUCUL NATURAL DURABIL  

ACTUALIZARE DECEMBRIE 2021 

 

Pirelli se angajează să promoveze, să dezvolte şi să pună în aplicare achiziţia şi utilizarea durabile şi 

responsabile ale cauciucului natural pe parcursul întregului lanţ valoric.  

Având în vedere că cererea globală de cauciuc natural se estimează că va creşte, o guvernanţă durabilă a 

lanţului de aprovizionare cu cauciuc natural este esenţială pentru conservarea pădurilor şi a biodiversităţii şi 

pentru a permite dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi economiilor locale.  

Din amonte până în aval, lanţul de aprovizionare cu cauciuc natural include producători/agricultori, 

distribuitori, fabrici de prelucrare, societăţi comerciale şi producători. Pirelli se află pe ultima treaptă a 

lanţului, ca producător de anvelope care nu deţine nici plantaţii de cauciuc natural, nici fabrici de procesare.  

În acest context, Pirelli se străduieşte să aibă un rol activ în eforturile globale de durabilitate a cauciucului 

natural şi, în acest scop, va colabora cu lanţul valoric şi cu sectorul industrial pentru a spori transparenţa şi 

pentru a dezvolta în continuare procese şi instrumente de îmbunătăţire a trasabilităţii, folosind abordarea 

bazată pe riscuri. 

Pirelli solicită de la asociațiile sale în participațiune, furnizori și subcontractanții acestora implicați în 

producerea, prelucrarea și comercializarea cauciucului natural să aibă sisteme de management adecvate 

pentru a asigura respectarea legilor și reglementărilor și pentru a se conforma principiilor acestei politici. 

Politica Pirelli privind cauciucul natural durabil se bazează pe următorii piloni.  

 

I. GRIJA FAȚĂ DE OAMENI 

Protecţia drepturilor omului şi promovarea condiţiilor de muncă decente  

Respectarea drepturilor universale ale omului şi protecţia sănătăţii, siguranţei şi bunăstării angajaţilor sunt 

principii fundamentale şi nenegociabile. Garanțiile se aplică tuturor lucrătorilor, inclusiv lucrătorilor pe bază 

de contract, lucrătorilor temporari și migranți. 

Pirelli se aşteaptă ca toţi actorii din lanţul său de aprovizionare: 

- să adopte standarde ridicate de prevenire, evaluare şi gestionare a riscurilor de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- să evite discriminarea pe criterii de sex, stare civilă, orientare sexuală, credinţe religioase sau 

politice, apartenenţa la sindicate, etnie rasială, naţionalitate, vârstă, istoric sau statut social, 

handicap fizic sau mental; 

- să respecte legile locale, naționale și internaționale aplicabile privind drepturile omului și drepturile 

lucrătorilor și să respecte Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP); 

- să promoveze condiţii de muncă adecvate, inclusiv contracte de muncă, salarii cel puţin egale cu 

salariile minime pe economie din ţara respectivă pentru un loc de muncă echivalent, program de 

lucru echitabil, libertatea de a constitui sau de a adera la sindicate şi negociere colectivă, în 

conformitate cu legile naţionale şi internaţionale aplicabile, sprijinirea persoanelor care trăiesc pe 

plantaţii pentru a obţine acces la resursele necesare în vederea asigurării unor condiţii de trai 

adecvate, astfel cum sunt descrise în Convenţia OIM nr. 110; 

- să nu aibă nicio toleranţă pentru nicio formă de exploatare a forţei de muncă, a muncii copiilor, a 

muncii forţate sau obligatorii sau a oricărei forme de abuz sau de constrângere psihică sau fizică 

faţă de angajaţii direcţi şi lucrătorii angajaţi în întregul lanţ de aprovizionare.  
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Promovarea dezvoltării comunităţilor locale şi prevenirea conflictelor legate de proprietatea funciară 

Dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale implică crearea de locuri de muncă şi creşterea 

capacităţii de integrare profesională a populaţiei locale, îmbunătăţirea nivelului de trai şi evitarea oricărei 

contribuţii, cu bună ştiinţă, direct sau indirect, la acţiuni care ar putea fi în detrimentul comunităţilor locale 

sau al populaţiei. 

Pirelli recunoaşte dreptul persoanelor indigene şi al comunităţilor dependente de resursele forestiere de a 

avea acces şi de a beneficia în mod echitabil de resursele forestiere.  

Pirelli se aşteaptă ca furnizorii săi: 

- să respecte legislația locală, națională și internațională aplicabilă privind utilizarea terenurilor și să 

desfășoare operațiuni în conformitate cu Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene 

(UNDRIP); 

- să acţioneze în mod responsabil, evitând compromiterea aprovizionării cu alimente la nivel local şi 

acordând compensaţii echitabile comunităţilor locale pentru măsuri de conservare sau utilizare a 

terenurilor comerciale; 

- să respecte şi să protejeze drepturile funciare asupra terenurilor; 

- să facă eforturi pentru combaterea confiscărilor de teren. 

- promovarea dezvoltării culturale a comunităților locale; 

- să sprijine accesul comunităților locale la educație. 

Riscul de a contribui cu bună ştiinţă, direct sau indirect, la acţiuni care ar putea conduce la însuşirea ilegală 

a terenurilor şi/sau la situaţii care sunt în detrimentul comunităţilor sau populaţiilor locale trebuie evitat şi, în 

acest scop, furnizorii Pirelli - în special în cazul în care şi atunci când înfiinţează sau transformă plantaţii 

şi/sau zone industriale - trebuie să aplice metodologia şi orientările privind consimţământul exprimat liber, 

prealabil şi în cunoştinţă de cauză (FPIC) elaborate de programul Naţiunilor Unite privind reducerea emisiilor 

cauzate de despăduriri şi de degradarea pădurilor în ţările în curs de dezvoltare (REDD).  

În cazul în care operațiunile anterioare au cauzat sau au contribuit la însușirea sau prejudicierea terenurilor, 

teritoriilor sau resurselor IP/LC fără a asigura FPIC, se preconizează măsuri de remediere prin proceduri 

convenite de comun acord.  

II. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR, A FLOREI ŞI A FAUNEI 

Pe întreaga durată a ciclului de viaţă al materialului, îmbunătăţirea continuă a impactului asupra mediului 

implică evaluarea, asigurarea şi eventual restaurarea ecosistemelor, evitând, atenuând sau remediind în 

acelaşi timp efectele de mediu negative asupra resurselor, schimbărilor climatice, ecosistemelor şi florei şi 

faunei relevante.  

În virtutea acestei abordări, Pirelli se aşteaptă de la actorii din lanţul său de aprovizionare: 

- să respecte legislația de mediu locală, națională și internațională aplicabilă; 

- să elaboreze planuri adecvate de utilizare a terenurilor pentru a preveni supraexploatarea resurselor 

naturale, conservarea resurselor de apă de suprafaţă şi de ape subterane, reducerea, gestionarea şi 

recuperarea deşeurilor produse; 

- să protejeze calitatea solului, prevenind eroziunea, degradarea nutrienților, tasarea și contaminarea; 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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- să respecte legile și reglementările privind utilizarea produselor chimice în sectorul industrial și să 

gestioneze produsele chimice pentru a asigura manipularea, circulația, depozitarea, utilizarea, 

recuperarea sau eliminarea acestora în condiții de siguranță; 

- să respecte legile şi reglementările privind utilizarea produselor chimice în sectorul industrial şi să 

gestioneze substanţele chimice pentru a asigura manipularea, circulaţia, depozitarea, utilizarea, 

recuperarea sau eliminarea în condiţii de siguranţă; 

- să aplice procese şi tehnologii adecvate pentru a reduce mirosurile produse de măcinarea 

cauciucului. 

 

III. REDUCEREA DESPĂDURIRII ŞI A ARDERII TURBĂRIILOR 

Pirelli pledează pentru protejarea şi conservarea pădurilor primare şi a zonelor cu o valoare ecologică 

ridicată, inclusiv ecosistemele-cheie ale terenurilor de turbă şi peisajele forestiere intacte care ar putea fi 

afectate negativ de dezvoltarea culturii de cauciuc şi solicită lanţului său de aprovizionare: 

- să se abţină de la orice formă de producţie a cauciucului pe terenuri de turbă cunoscute; 

- să se abţină de la utilizarea focului în pregătirea plantaţiilor noi sau a replantărilor sau a oricărei alte 

dezvoltări; 

- să adopte abordări recunoscute la nivel internaţional în ceea ce priveşte valoarea de conservare 

ridicată (HCV) şi stocurile mari de carbon (HCS). Pirelli consideră că acesta din urmă este un 

instrument solid în favoarea unui obiectiv de defrişare zero, încurajând în acelaşi timp dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor locale şi valorificând dialogul corect şi deschis cu părţile interesate afectate.  

Cauciucul natural din zonele defrișate sau unde VHC au fost degradate după data-limită de 1 aprilie 2019 

este considerat neconform cu această politică. 

 

IV. CONSERVAREA RESURSELOR  

Pirelli se angajează să utilizeze cauciucul natural într-un mod foarte calitativ şi eficient, implicându-se în 

activităţile de cercetare şi dezvoltare care vizează reducerea masei medii a pneurilor, extinderea duratei de 

viaţă a pneurilor, creşterea recuperării materialelor.  

Pirelli promovează aceeaşi abordare calitativă şi eficientă de-a lungul lanţului său de aprovizionare pentru a 

reduce presiunea asupra biodiversităţii, crescând eficienţa produselor şi reducând costurile de eliminare. 

Sprijinirea lanțului valoric de către producătorii de cauciuc natural, inclusiv micii proprietari, în vederea 

îmbunătățirii randamentului și a calității cauciucului este considerată o prioritate. 

 

V. ABORDAREA ETICĂ 

Lupta împotriva corupţiei  

Corupţia activă şi/sau pasivă nu este tolerată, sub nicio formă, în nicio jurisdicţie afectată şi nici în locuri în 

care această activitate este admisibilă în practică, tolerată sau necontestată în instanţă.  

 

VI. TRASABILITATEA ŞI CARTOGRAFIEREA RISCURILOR 

Pirelli analizează procedurile de urmărire a propriului lanţ de aprovizionare cu cauciuc natural şi, în acest 

scop, a partenerilor şi se angajează împreună cu partenerii contractuali să dezvolte şi să utilizeze 
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instrumente de trasabilitate socială şi de mediu şi de cartografiere a riscurilor de-a lungul lanţului relevant, 

instrumente care sunt eficiente şi solide în scopul asigurării trasabilităţii pe termen mediu. 

Pirelli nu poate preciza cu exactitate cât va dura acest proces, din cauza fragmentării ridicate a lanţului de 

aprovizionare cu cauciuc natural şi a complexităţii procesului de trasabilitate şi de cartografiere a riscurilor. 

Pirelli va prezenta un raport privind progresele înregistrate în conformitate cu secţiunea XI a acestei politici. 

Rezultatele cartografierii riscurilor, precum şi disponibilitatea lanţului de aprovizionare de a se implica în 

planuri de redresare atunci când este necesar vor avea impact asupra deciziilor de achiziţie a cauciucului 

natural şi a strategiilor de dezvoltare Pirelli. 

 

VII. GUVERNANŢĂ 

Pirelli se aşteaptă ca furnizorii săi de cauciuc natural: 

- să respecte această politică; 

- să o promoveze de-a lungul lanţului de aprovizionare relevant; 

- să dezvolte şi să pună în aplicare un sistem de due diligence legat de această politică în raport cu 

lanţul de aprovizionare.  

- să ia în considerare aderarea la Platforma globală pentru cauciucul natural durabil (GPSNR) pentru a 

beneficia de un efort comun de a conduce și de a avansa dezvoltarea durabilă a cauciucului natural. 

Politica completează angajamentele1 asumate deja de Pirelli în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a 

propriului lanţ de aprovizionare şi modelul de gestiune aplicat de Pirelli, mai exact: 

- încurajarea furnizorilor să realizeze îmbunătăţiri continue prin punerea în aplicare a unor oportunităţi 

de consolidare a cunoştinţelor şi capacităţilor pe cont propriu, în colaborare cu Pirelli şi prin alte 

eforturi de colaborare;  

- evaluarea furnizorilor potenţiali de cauciuc natural în ceea ce priveşte performanţa lor în materie de 

etică de mediu, socială şi de afaceri din etapa de preomologare prin audituri la faţa locului efectuate 

de o terţă parte;  

- solicitarea propriilor furnizori să semneze clauza contractuală Pirelli privind durabilitatea (care 

traduce angajamentele Pirelli menţionate mai sus în drepturi de mediu, drepturi ale omului şi 

drepturi ale lucrătorilor specifice, precum şi în cerinţe de etică în afaceri şi de combatere a corupţiei 

pentru furnizori), cu cerinţa oficială de integrare a aceluiaşi model de gestionare durabilă în propriul 

lanţ direct de aprovizionare şi de monitorizare în mod corespunzător a punerii în aplicare aferente, 

astfel încât să permită asigurarea unui ciclu virtuos; 

- monitorizarea conformităţii furnizorilor cu clauza de durabilitate Pirelli prin audituri la faţa locului 

efectuate de terţi şi definirea eventualelor acţiuni de remediere, dacă este necesar.  

 

1Se face referire la angajamentele asumate de societate în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a propriului lanţ de aprovizionare, în 

special în conformitate cu: Valorile și codul etic Pirelli, „Codul de conduită”, „Politica de responsabilitate socială pentru sănătate 

ocupațională, siguranță, drepturi și mediu”, „Politica globală privind drepturile omului”, „Politica de gestionare a produselor”,  Politica 

de aprovizionare ecologică”, „Politica privind calitatea”, Politica în materie de sănătate, siguranță și mediu”, „Programul anticorupție”, 

„Clauza de sustenabilitatea furnizorilor Pirelli”, „Manualul furnizorilor Pirelli” și documentația aferentă, Politica de denunțare a 

neregulilor.  

Toate documentele Pirelli menţionate sunt publicate în mai multe limbi pe site-ul web Pirelli.  

Pirelli este, de asemenea, membru fondator al Platformei globale pentru cauciuc natural durabil (GPSNR). 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
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Dovada unei nerespectări grave a acestei politici sau refuzului de a stabili un plan de redresare sau 

neaplicarea unui plan de redresare convenit poate conduce la suspendarea sau rezilierea relaţiilor de 

afaceri dintre Pirelli şi furnizorul în cauză. 

Dacă un furnizor indirect din cadrul lanţului de aprovizionare al Pirelli este implicat cu dovezi serioase de 

neconformitate, Pirelli va discuta modul cel mai potrivit de a acţiona împreună cu furnizorul direct implicat. 

Buna-credinţă dovedită şi o abordare proactivă faţă de măsurile de contracarare sunt considerate de Pirelli 

ca fiind un punct de plecare spre o diminuare responsabilă şi comună, care este de preferat rezilierii 

imediate. 

 

VIII. COOPERAREA ŞI DIALOGUL CONSTRUCTIV CA PÂRGHII ESENŢIALE 

Pirelli consideră că provocarea globală a durabilităţii cauciucului natural necesită implicare, cooperare, 

dialog şi parteneriat între toţi actorii implicaţi.  

În plus faţă de angajarea în relaţii cu furnizorii săi, Pirelli promovează şi sprijină cooperarea activă la nivel de 

industrie şi între părţile interesate care joacă un rol important în lanţul valoric al cauciucului natural, având 

convingerea că, pe lângă angajamentul individual al corporaţiilor, efortul comun poate duce la un progres 

mai puternic şi mai rapid către dezvoltarea durabilă a lanţului global de aprovizionare cu cauciuc natural. 

Pirelli este membru fondator al Platformei globale pentru cauciuc natural durabil (GPSNR) şi colaborează cu 

iniţiative guvernamentale, non-guvernamentale, sectoriale şi academice de la nivel naţional şi internaţional 

pentru dezvoltarea politicilor şi principiilor globale privind cauciucul natural durabil.  

Pirelli sprijină activitățile de planificare multipartite care susțin principiile GPSNR la nivel peisagistic, 

jurisdicțional sau alt nivel spațial. 

Se preferă cauciucul natural care este produs și prelucrat în conformitate cu cadrul de politică GPSNR. 

 

IX. FORME DE CERTIFICARE RECUNOSCUTE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

Pirelli îşi încurajează lanţul de aprovizionare să se angajeze în sisteme de certificare solide auditate de terţi 

recunoscuţi la nivel internaţional pentru guvernanţa durabilă a eticii de mediu, sociale şi de afaceri, la toate 

nivelurile lanţului de aprovizionare, de la plantaţii la comercianţi, la uzinele de procesare şi comercializare, 

până la procesul Pirelli de fabricare a pneurilor din aval. 

 

X. PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII  

Pentru a facilita punerea în aplicare a acestei politici, Pirelli a elaborat un Manual de implementare şi va oferi 

sesiuni şi materiale de formare dedicate la diferite niveluri ale propriului lanţ de aprovizionare cu cauciuc 

natural, precum şi angajaţilor implicaţi în acest proces.  

Pirelli susţine şi interacţionează cu iniţiativele de consolidare şi dezvoltare a capacităţilor, care vizează 

asigurarea dezvoltării unei baze de aprovizionare cu cauciuc natural competentă, calificată şi durabilă. 

Angajamentele asumate sunt încorporate în procesul de luare a deciziilor, procesele și relațiile de afaceri cu 

privire la achizițiile de cauciuc natural de la Pirelli în cadrul Grupului și sunt luate în considerare pentru 

definirea indicatorilor de performanță. 

Obiectivele și reperele cu termene și specifice geografice cu indicatori/valori asociate sunt stabilite de Pirelli, 

precum și solicitate partenerilor din lanțul de aprovizionare Pirelli. 

 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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XI. COMUNICAREA ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PROGRESUL  

Pirelli va comunica cu privire la obiectivele și progresele înregistrate în punerea în aplicare a politicii prin 

intermediul canalelor sale instituţionale, inclusiv site-ul societăţii şi raportul anual al Grupului.  

Acolo unde este oportun, progresele înregistrate şi obstacolele constatate vor fi discutate în dialogurile 

dedicate părţilor interesate, destinate să sprijine punerea în aplicare a politicii în modul cel mai durabil şi mai 

eficient de către actorii implicaţi din cadrul lanţului. 

 

XII. PROCEDURA DE DEPUNERE A RECLAMAŢIILOR 

Este disponibil un mecanism de soluționare a plângerilor accesibil, în conformitate cu criteriile de eficacitate 

ale UNGP și cu orientările OCDE, astfel cum sunt prezentate în anexa 1, pentru a permite părților interesate 

să își exprime plângerea în mod independent și pentru a oferi oportunități de remediere a impacturilor 

negative cauzate de producție sau de aprovizionare. 

 

Prezenta politică poate face obiectul unor actualizări viitoare, în funcţie de rezultatele şi experienţa care 

decurg din punerea în aplicare a acesteia pe teren. 

 

 

VICEPREŞEDINTE EXECUTIV şi DIRECTOR EXECUTIV 

 

Marco Tronchetti Provera 
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ANEXA 1: MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR 

 

1. INTRODUCERE  

În scopul de a pune în aplicare pe deplin politica de gestionare durabilă a cauciucului natural (denumită în 

continuare „politica”) și de a garanta o contribuție semnificativă la reducerea și eliminarea efectelor 

negative, Pirelli pune la dispoziția părților interesate2 un mecanism de soluționare a plângerilor pentru a 

raporta încălcările politicii care intră în domeniul de aplicare al întregului lanț de aprovizionare cu cauciuc 

natural. 

Acest document indică transmiterea și gestionarea rapoartelor de reclamație, înțelese ca încălcări sau 

probleme care privesc direct sau indirect Pirelli (adică, în legătură cu un furnizor direct sau indirect din sfera 

lanțului de aprovizionare cu cauciuc natural) și pe care o parte interesată intenționează să le ridice cu Pirelli 

în scopul identificării unei soluții. 

Mecanismul de soluționare a plângerilor respectă criteriile de eficiență prezentate în Principiile directoare ale 

Organizației Națiunilor Unite privind întreprinderile și drepturile omului și, în special, în Principiul nr. 31 

„Criteriile de eficacitate a mecanismului de soluționare extrajudiciară a plângerilor”, în paragraful IV din 

„Orientările OCDE destinate companiilor multinaționale” și în Cadrul de politici privind Platforma 

globală pentru cauciuc natural durabil (GPSNR). 

 

2. PRINCIPII GENERALE  

Pirelli s-a angajat să asigure un dialog continuu cu furnizorii săi și cu părțile interesate implicate în lanțul de 

aprovizionare cu cauciuc natural, pentru a se asigura că acesta este furnizat și utilizat în mod durabil. 

Toate încălcările politicii sunt gestionate de personal dedicat numit pentru a îndeplini rolul în conformitate cu 

anumite termene și metode care depind de implicarea: (i) Pirelli direct; (ii) un furnizor direct al Pirelli; (iii) un 

furnizor indirect al Pirelli. În special:  

• În cazul unui furnizor direct, Pirelli se angajează să stabilească un dialog cu respectivul furnizor 

pentru a discuta problemele ridicate și pentru a defini acțiunile corective, dacă este necesar. În 

cazul în care furnizorul nu colaborează sau nu se angajează să pună în aplicare acțiunile convenite, 

Pirelli poate reconsidera relația sa cu furnizorul, inclusiv prin suspendarea sau încetarea tuturor 

relațiilor comerciale cu acesta.  

• În ceea ce privește domeniile lanțului de aprovizionare cu care nu are o relație directă, Pirelli 

evaluează opțiunile puse la dispoziție în mod legitim pentru a dezvolta investigații adecvate și 

pentru a asigura punerea în aplicare a oricăror acțiuni corective (de exemplu, stimularea relațiilor cu 

furnizorii direcți, inclusiv prin intermediul mecanismelor de reclamație respective, dacă sunt 

disponibile). În cazul în care subiectul raportat nu se pune la dispoziție pentru a colabora sau nu se 

angajează să pună în aplicare acțiunile convenite, Pirelli poate solicita furnizorilor săi direcți să 

suspende sau să înceteze toate relațiile comerciale cu subiectul respectiv.  

Toate activitățile legate de investigație, împreună cu rezultatele acestora, vor fi documentate în mod 

corespunzător. 

 

3. CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERZICEREA ACTELOR DE RETORSIUNE 

 

2 „Părțile interesate” înseamnă: componentele organismelor corporative, angajații Grupului, clienții, furnizorii, partenerii, consilierii, 

acționarii și, în general, părțile terțe implicate direct sau indirect în domeniul de aplicare al lanțului de aprovizionare cu cauciuc natural 

(de exemplu, comunitățile locale).  
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Pirelli, încurajând părțile interesate să raporteze cu promptitudine posibilele comportamente ilegale sau 

nereguli, garantează confidențialitatea raportului și a datelor conținute în acesta, precum și anonimatul 

avertizorului de integritate, chiar și în cazul în care acesta se dovedește ulterior a fi incorect sau nefondat. 

Nu vor fi tolerate niciun fel de amenințări, represalii, sancțiuni sau discriminări împotriva avertizorului de 

integritate sau a subiectului raportat sau a celor care au colaborat la activitățile de monitorizare cu privire la 

meritele raportului. 

Pirelli își rezervă dreptul de a adopta măsurile disciplinare și/sau juridice adecvate pentru a-și proteja 

drepturile, bunurile și imaginea:  

• împotriva oricui furnizează, cu rea-credință, rapoarte false, nefondate sau oportuniste și/sau cu 

unicul scop de a calomnia, de a defăima sau de a aduce prejudicii părții care face obiectul raportării 

sau altor persoane menționate în raport.  

• împotriva oricărei persoane care pune în aplicare sau amenință să pună în aplicare acte de represalii 

împotriva celor care au depus rapoarte în conformitate cu această procedură, fără a aduce atingere 

dreptului părților implicate de a se proteja din punct de vedere juridic în cazul în care s-a stabilit 

pentru partea raportoare o răspundere penală sau civilă în legătură cu falsitatea a ceea ce a fost 

declarat sau raportat.  

 

4. PROCEDURI DE OPERARE  

4.1 TRIMITEREA RAPORTULUI 

Raportarea încălcării în legătură cu politica de gestionare durabilă a cauciucului natural poate fi transmisă 

către Pirelli de către părțile interesate prin următoarele canale oficiale: 

- E-mail: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Scrisoare fizică, la adresa poștală obișnuită: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 

Milano (Italia), în atenția Departamentului de Achiziții al Grupului – Reclamații privind cauciucul 

natural. 

În cadrul domeniului de aplicare al raportării, este util ca avertizorul de integritate să se angajeze să 

furnizeze următoarele informații: 

- Nume și Prenume; 

- Compania și funcția asociată; 

- Numărul de telefon/adresa de e-mail; 

- Descrierea încălcării de care ia cunoștință; 

- Dovada care să susțină descrierea furnizată. 

Pirelli consideră că rămânerea în contact direct cu avertizorul este de o importanță fundamentală în scopul 

soluționării eficiente a problemei ridicate; departamentul responsabil pentru gestionarea raportării (adică 

Achiziții de grup) actualizează avertizorul cu privire la principalele etape implicate în proces (de exemplu, 

asumarea responsabilității, închiderea investigațiilor, definirea planului de acțiune etc.), așa cum este 

descris în următoarele paragrafe.  

În orice caz, Pirelli se angajează să ia în considerare și rapoartele anonime cu privire la mecanismul avut în 

vedere, după caz. 

 

4.2 ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU RAPORTARE 

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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Toate rapoartele primite prin canalele oficiale și neoficiale ale Pirelli sunt înregistrate de către Departamentul 

de achiziții al grupului, care informează Departamentul de audit intern. O notificare de acceptare este 

transmisă avertizorului în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acesteia.  

 

4.3 VERIFICAREA RELEVANȚEI RAPORTULUI  

Departamentul de achiziții al grupului, cu sprijinul departamentului de Audit Intern, examinează raportul 

primit cu scopul de a verifica dacă acesta este de fapt un raport de reclamație cu privire la o încălcare a 

politicii de management durabil al cauciucului natural a companiei. Atunci când desfășoară activitatea, dacă 

este necesar, departamentul de Achiziții al grupului poate solicita intervenția altor departamente ale 

companiei și se poate angaja în discuții cu avertizorul dacă are nevoie de informații suplimentare în scopul 

evaluării.  

Orice rapoarte referitoare la încălcările legii, reglementărilor, principiilor și procedurilor care nu au legătură cu 

cauciucul natural prelucrat de departamentul de audit intern în conformitate cu „Politica Grupului privind 

denunțarea încălcărilor”. În acest caz, autorul raportului este informat cu privire la rezultatul evaluării 

efectuate în termen de zece zile lucrătoare de la asumarea responsabilității pentru raportare. 

 

4.4 ANALIZA RAPORTULUI (ANCHETE) 

În cazul în care raportul primit se referă direct la Pirelli sau la unul dintre furnizorii săi direcți, Departamentul 

de achiziții al grupului efectuează investigațiile conexe necesare cu sprijinul departamentului de Audit Intern 

și, dacă este necesar, al altor departamente competente ale companiei. Dacă se consideră util, Pirelli poate, 

de asemenea, să se folosească de sprijinul unor consilieri externi specializați.  

Atunci când desfășoară activitățile de investigare, Pirelli poate, dacă se consideră util și fezabil, să se 

angajeze în discuții și să colaboreze cu avertizorul de integritate și/sau cu alte părți interesate implicate în 

mod direct sau indirect în cazul de față, astfel cum se prevede la alineatul (2).  

Fiecare activitate de investigare trebuie să fie documentată în mod corespunzător și trebuie finalizată în 

termen de trei luni de la raportare, cu excepția situațiilor care sunt deosebit de complexe și justificate.  

 

4.5 DEFINIREA PLANULUI DE ACȚIUNE (SAU ARHIVAREA) 

În cazul în care raportul este considerat întemeiat și se consideră necesar să se efectueze forme specifice 

de intervenție și/sau să se adopte măsuri de remediere, Departamentul de achiziții al grupului, în discuție cu 

departamentul de audit intern, convine cu subiecții implicați un plan de acțiune (în conformitate cu 

intervalele de timp și responsabilitățile relative) în termen de o lună de la termenul limită al investigațiilor (cu 

excepția situațiilor care sunt deosebit de complexe și justificate); autorul raportului este informat cu 

promptitudine în acest sens. 

În cazul în care, în urma analizei raportului, acesta a fost considerat nefondat, documentația este arhivată și 

o notificare de închidere a procedurii de reclamație este transmisă avertizorului, inclusiv indicații de 

motivare. 

 

4.6 MONITORIZAREA PUNERII ÎN APLICARE A PLANULUI DE ACȚIUNE 

În conformitate cu termenele prevăzute în planul de acțiune, Pirelli (cu sprijinul consilierilor externi, dacă 

este necesar) verifică dacă acțiunile convenite au fost puse în aplicare în mod eficient, de asemenea, prin 

colaborare cu furnizorii direcți și, la rândul lor, indirecți. Odată ce implementarea intervențiilor este verificată, 

procedura de reclamație este considerată încheiată; o notificare în acest sens va fi trimisă avertizorului. 
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4.7 RECURS 

În cazul în care avertizorul este nemulțumit de evoluția și/sau rezultatul procedurii de reclamație descrise 

mai sus, acesta poate utiliza mecanismul de reclamație GPSNR în conformitate cu metodele definite în 

procedura de reclamație GPSNR. 

 

5. ARHIVARE ȘI RAPORTARE 

În cadrul întregii proceduri de reclamații, Departamentul de achiziții al grupului arhivează toată 

documentația colectată și transmisă avertizorului de integritate și actualizează cu promptitudine lista 

nemulțumirilor primite, analizate și rezultatul relativ, informând, de asemenea, departamentul de Audit 

intern.  

În ceea ce privește rapoartele primite și rezultatele acestora, Departamentul de audit intern se referă 

periodic la Comitetul de audit, riscuri, sustenabilitate și guvernanță corporativă al Pirelli & C. S.p.A., 

apelând, dacă este necesar, la sprijinul Departamentului de achiziții al Grupului.  

În plus, Pirelli publică în mod regulat un raport privind nemulțumirile primite și analizate.  

 

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pirelli informează că datele cu caracter personal (inclusiv orice date sensibile, referitoare la rasă și etnie, 

convingeri religioase, filosofice, opinii politice, apartenența la partide politice, sindicate, precum și date cu 

caracter personal care ar dezvălui starea de sănătate și orientarea sexuală) ale avertizorilor și ale oricăror alte 

persoane implicate sau dobândite pentru gestionarea rapoartelor vor fi prelucrate în deplină conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și, în orice caz, în 

conformitate cu prevederile Politicii globale de protecție a datelor cu caracter personal a Pirelli (disponibilă 

la www.pirelli.com) și se limitează la datele strict necesare în scopul fundamentării și gestionării raportului. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată de către Departamentul de achiziții al grupului în 

calitatea sa de operator de date (cu excepția cazurilor reglementate de reglementări locale specifice pe 

această temă), în scopul unic de a efectua procedurile stabilite în prezenta politică și, prin urmare, pentru 

gestionarea corectă a rapoartelor primite, precum și pentru a îndeplini obligațiile legale sau de reglementare 

cu respectarea deplină a confidențialității, drepturilor și libertăților fundamentale și demnității celor implicați. 

Operațiunile de prelucrare a datelor vor fi încredințate, sub supravegherea Departamentul de achiziții al 

grupului, personalului desemnat în mod corespunzător pentru îndeplinirea rolului și cu pregătire specială în 

ceea ce privește îndeplinirea procedurilor de soluționare a plângerilor, în special în ceea ce privește 

protocoalele de securitate și protecția confidențialității celor implicați și a informațiilor conținute în rapoarte. 

Datele cu caracter personal conținute în rapoarte pot fi comunicate de către Departamentul de achiziții al 

grupului organelor corporative și departamentelor interne competente din când în când, precum și autorității 

judiciare, în scopul activării procedurilor necesare pentru a garanta, în urma raportării, o protecție judiciară 

și/sau juridică adecvată în ceea ce privește subiectul (subiecții) raportat (raportați), dacă din elementele 

colectate și verificările efectuate reiese că circumstanțele raportate inițial sunt justificate. 

În unele cazuri, datele pot fi comunicate și subiecților externi implicați în analizele rapoartelor primite.  

Pe parcursul activităților desfășurate în vederea fundamentării raportului, se vor adopta toate măsurile 

necesare pentru a proteja datele împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii și diseminării 

neautorizate. În plus, documentele referitoare la raport vor fi păstrate pentru o perioadă care nu depășește 

timpul necesar pentru finalizarea corectă a procedurilor prevăzute în politică. 
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ANEXA 2: PRINCIPALELE DOCUMENTE DE REFERINȚĂ INTERNAȚIONALE 

 
- Cadrul de politici privind Platforma globală pentru cauciucul natural durabil (GPSNR); 

- Carta Internaţională a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care constă în Declaraţia 

universală a drepturilor omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul 

internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale; 

- Cele zece principii ale iniţiativei „Global Compact” a Organizaţiei Naţiunilor Unite; 

- Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului; 

- Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene; 

- Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei; 

- Obiectivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă; 

- Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului (UNGP); 

- Declaraţia OIM privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă şi convenţiile 

relevante aplicabile; 

- Convențiile 87 și 98 ale OIM privind libertatea de asociere și de negociere colectivă; 

- Convenția 29 a OIM și Protocolul său din 2014 privind interzicerea muncii forțate;  

- Convențiile 111 și 100 ale OIM privind nediscriminarea și egalitatea de remunerare; 

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

- Convenţia nr. 110 a OIM privind regimul aplicabil lucrătorilor de pe plantaţii 

- Convenția nr. 131 a OIM privind stabilirea salariului minim; 

- Convențiile 138 și 182 ale OIM privind interzicerea muncii forțate; 

- Convenția nr. 184 a OIM privind securitatea și sănătatea în agricultură; 

- Convenţia nr. 169 a OIM privind populaţiile indigene şi tribale; 

- Convenţia europeană a drepturilor omului; 

- Programul Organizației Națiunilor Unite pentru reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și de 

degradarea pădurilor (UN-REDD) ; 

- Declaraţia de la New York privind pădurile; 

- Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea; 

- „Principiile investiţiilor responsabile în agricultură şi sistemele alimentare” elaborate de Comitetul 

pentru securitate alimentară mondială; 

- Convenţia privind diversitatea biologică; 

- Convenţia privind „Comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de 

dispariţie”. 

- Orientările voluntare ONU FAO privind gestionarea responsabilă a proprietăţii asupra terenurilor, 

locurilor de pescuit şi pădurilor  

- Codul de conduită internaţional al FAO privind distribuţia şi utilizarea pesticidelor 
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- Orientările privind cauciucul natural durabil elaborate de Camera de Comerţ a importatorilor şi a 

exportatorilor de metale, minerale şi produse chimice din China (CCCMC)  

- Principii şi criterii privind mesele rotunde privind uleiurile de palmier durabile (RSPO). 

- Integrarea pădurilor cu valori de conservare ridicată (VHC), stocuri mari de carbon (HCS) şi 

consimţământul exprimat liber, prealabil şi în cunoştinţă de cauză (FPIC) de către grupul de 

coordonare al abordării HCS. 

- Orientările pentru evaluarea impactului social și de mediu (ESIA) ale Consiliului Mondial de Afaceri 

pentru Dezvoltare Durabilă (WBCSD); 

- Standardele de performanță ale Corporației Financiare Internaționale (IFC).  


