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POLITICA ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI MEDIU 

 

Grupul Pirelli consideră că protejarea sănătății și siguranței la locul de muncă, a bunăstării oamenilor 

și protejarea mediului și a biodiversității sunt valori fundamentale în desfășurarea și dezvoltarea 

activității sale.  

Strategiile de dezvoltare durabilă ale Grupului urmăresc îmbunătățirea continuă a aspectelor legate 

de sănătatea și siguranța în muncă și de mediu, în conformitate cu valorile și codul etic Pirelli și în 

conformitate cu modelul de durabilitate prevăzut de Pactul Global al Organizației Națiunilor Unite, 

„Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul 

de muncă” și de „Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea”, precum și cu intenția de a 

contribui la obiectivele globale ale Organizației Națiunilor Unite în materie de dezvoltare durabilă.  

În mod specific, Pirelli:  

• se angajează să își desfășoare activitățile în ceea ce privește protecția sănătății și securității 
la locul de muncă și a mediului, în deplină conformitate cu reglementările internaționale, 

naționale și locale aplicabile și cu toate angajamentele voluntare semnate, precum și în 

conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale de management;  

• urmărește obiectivele „zero accidente” și „fără vătămări corporale” în medii de lucru 

sănătoase și sigure, prin identificarea, evaluarea, prevenirea și protecția continuă împotriva 

riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă, eliminarea promptă a cauzelor potențiale 

ale accidentelor, implementarea planurilor de monitorizare a stării de sănătate a personalului 

în raport cu sarcinile specifice;  

• sprijină dezvoltarea de programe de îmbunătățire a bunăstării mentale și fizice și a echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată;  

• promovează consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora în ceea ce 

privește sănătatea și securitatea la locul de muncă; 

• urmărește protecția mediului prin identificarea, evaluarea, prevenirea și atenuarea continuă 

a riscurilor de mediu de-a lungul lanțului valoric;  

• se angajează să reducă la minimum impactul asupra biodiversității, a ecosistemelor și a 

serviciilor ecosistemice conexe ale unităților sale de afaceri, adoptând principiul „Nicio 

pierdere netă de biodiversitate” prin intermediul „ierarhiei de atenuare” (și anume: evitarea, 

minimizarea, restaurarea și compensarea); 

• are grijă să reducă la minimum operațiunile sale în zonele protejate și/sau în siturile relevante 

pentru biodiversitate 1 și/sau de interes/valoare specială și se asigură că alegerea oricăror 

noi situri de producție se face cu respectarea zonelor protejate, asigurând conservarea 

biodiversității, a serviciilor ecosistemice și prevenirea defrișărilor;  

• se angajează să dezvolte produse și procese de producție în conformitate cu principiile 

economiei circulare, transpuse în abordarea „5R” (Regândiți – Refuzați – Reduceți – 

Reutilizați – Reciclați), pentru a urmări atenuarea schimbărilor climatice și decarbonizarea 

progresivă de-a lungul lanțului valoric, utilizarea responsabilă și reducerea consumului de 

resurse naturale („Administrarea Resurselor”) și reducerea la minimum a emisiilor de 

poluanți;  

• elaborează și pune în aplicare programe de gestionare a situațiilor de urgență menite să 

prevină daunele provocate oamenilor și mediului în caz de accidente;  

• definește, monitorizează și comunică părților interesate obiectivele specifice pentru 

îmbunătățirea continuă a performanțelor în materie de sănătate și securitate la locul de 

 
1 Situri relevante pentru biodiversitate - Situri care conțin biodiversitate relevantă la nivel global, regional sau național („biodiversitate 

principală”): zone/habitate/specii protejate; specii clasificate ca fiind în pericol critic de dispariție, pe cale de dispariție sau vulnerabile 

pe lista roșie a IUCN, specii endemice; zone recunoscute la nivel internațional (situri ale patrimoniului mondial, zone umede Ramsar, 

UNESCO Man And Biosphere). 
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muncă și de mediu asociate cu procesele, produsele și serviciile sale pe tot parcursul ciclului 

de viață al acestora;  

• își împuternicește, instruiește și motivează angajații cu privire la modul în care trebuie să 

lucreze în condiții de siguranță și să respecte mediul înconjurător, implicând toate nivelurile 

organizației într-un program continuu de formare și informare menit să promoveze o cultură 

a sănătății și siguranței la locul de muncă și a respectului față de mediu, precum și să se 

asigure că responsabilitățile și procedurile companiei în aceste domenii sunt actualizate, 

comunicate și înțelese în mod corespunzător;  

• colaborează în mod activ, la nivel național și internațional, cu organismele instituționale, 

academice, neguvernamentale și industriale care se ocupă de reglementarea, studiul și 
gestionarea durabilă a aspectelor abordate în prezenta Politică; 

• le solicită furnizorilor săi să implementeze un model de management în locațiile lor și de-a 

lungul lanțului de aprovizionare în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, 

grija față de mediu, protecția biodiversității și a ecosistemelor, prevenirea defrișărilor, 

conservarea și utilizarea responsabilă a resurselor naturale, în conformitate cu standardele 

internaționale și cu legile și reglementările din țările în care își desfășoară activitatea.  

În scopul de a urmări valorile exprimate în această Politică, Pirelli a implementat sisteme de 

management integrate, structurate și dinamice, axate pe îmbunătățirea continuă, bazate pe cele 

mai bune practici și pe standardele internaționale relevante recunoscute.  

Conducerea superioară a Pirelli, susținută de departamentul de Sănătate, Siguranță și Mediu, 

precum și de alte departamente implicate în mod divers (cu titlu de exemplu, fără a fi limitativ, 

departamentele de Cercetare și Dezvoltare, Sustenabilitate, Achiziții, Calitate, Producție, 

Managementul Riscului de Întreprindere) are un rol strategic în implementarea deplină a acestei 

Politici, asigurând implicarea întregului personal și a celor care colaborează cu Pirelli, astfel încât 

comportamentele exprimate să fie coerente cu valorile conținute în prezenta.  

Planurile și rezultatele sunt raportate în Raportul Anual al Grupului, după aprobarea de către 

Consiliul de Administrație. 

Pirelli a pus la dispoziția tuturor Părților Interesate un canal („Politica de Denunțare a Neregulilor - 

Procedura de Raportare”, publicată pe site-ul Pirelli) pentru a se raporta, chiar și în mod anonim, 

orice situație care, încălcând această politică, constituie sau poate constitui un risc pentru protecția 

sănătății, siguranței și bunăstării persoanelor, precum și pentru protecția mediului.  

 

Documente referitoare la această politică: 

• Codul de Etică  

• Politica Globală privind Drepturile Omului 

• Politica privind Administrarea Produselor 

• Politica Durabilă privind Cauciucul Natural 

• Politica Globală privind Calitatea 

• Politica de Denunțare a Neregulilor – Procedura de Raportare 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

