CLAUZA DE SUSTENABILITATE

Articolul ..... Etica in afaceri si Raspunderea Corporatista
1) .................... (a se vedea NOTA 1) declara ca a luat act si cunoaste „Valorile si Codul Etic”, „Liniile de
Conduita” si Politica „Responsabilitate Sociala pentru Sanatate, Siguranta si Drepturile in Munca, Mediu”
ale
Grupului
Pirelli,
publicate
si
accesibile
pe
site-ul
web
http://www.pirelli.com/web/sustainability/sust_develop/policies/values/default.page,
care
stabilesc
principiile pe care Pirelli le urmeaza in gestionarea propriilor activitati si in relatiile contractuale si de
orice alt tip cu tertii;
2)

Avand in vedere cele de mai sus si referitor la executarea prezentului acord,................... (a se vedea
NOTA 1) se obliga prin prezenta:
a) Sa isi gestioneze activitatile cu respectarea:
- tuturor principiilor, valorilor si obligatiilor, asa cum sunt exprimate in documentatia sus-mentionata;
- politicilor si obligtiilor similare – daca este cazul – asumate in mod public de propria societate si, in
special, se obliga:
- sa nu angajeze si nici sa nu sustina angajarea de minori sau persoane obligate la munca fortata;
- sa asigure egalitate de sanse si libertate de asociere, promovand dezvoltarea fiecarei persoane;
- sa se opuna utilizarii de pedepse corporale, constrangere mentala sau fizica, abuz verbal;
- sa respecte legile si standardele industriale in materie de orar de lucru si sa garanteze ca
salariile sunt suficiente pentru a satisface nevoile primare ale personalului;
- sa stabileasca si sa mentina active procedurile necesare pentru a evalua si a selecta furnizori si
subfurnizori pe baza nivelului lor de responsabilitate sociala si fata de mediu;
- sa nu tolereze niciun tip de coruptie, sub nico forma sau mod, in nicio jurisdictie, nici macar daca
activitati de acest gen sunt acceptate in practica, tolerate sau neurmarite judiciar;
- sa evalueze si sa reduca impactul pe care propriile produse si servicii il au asupra mediului de-a
lungul intregului ciclu de viata aferent;
- sa utilizeze in mod responsabil resursele, cu scopul de a ajunge la o dezvoltare sustenabila,
care sa respecte mediul si drepturile generatiilor viitoare;
b) sa impuna principiile, valorile si politicile sus-mentionate propriilor eventuali subcontractori si
subfurnizori, verificand regulat daca acestia respecta efectiv aceasta obligatie.

3)

recunoaste ca Pirelli are dreptul sa verifice in orice moment, direct sau prin terti, indeplinirea, de
catre................... [a se vedea NOTA 1] a obligatiilor asumate de aceasta din urma conform prezentului
paragraf;

4) partile convin ca ................... [a se vedea Nota 2] va putea rezilia prezentul raport contractual pentru
nerespectarea contractului de catre ................... [a se vedea Nota 1], printr-o simpla comunicare scrisa
trimisa celeilalte parti, in cazul in care aceasta din urma este raspunzatoare pentru incalcarea oricareia
dintre dispozitiile mentionate in alineatul 2 din prezentul paragraf;
5)

......... ...................(a se vedea NOTA 1) poate sesiza la adresa ethics@pirelli.com orice incalcare sau
suspiciune de incalcare a „Valorilor si Codului Etic”, a „Liniilor de Conduita si a Politicilor de „Raspundere
Sociala pentru Sanatate, Siguranta si Drepturi in Munca, Mediu ale Grupului Pirelli”, a oricarei Legi
aplicabile; sesizarile trebuie facute in forma neanonima. Chiar si in cazul sesizarilor anonime, acestea
vro fi evaluate. Aceste sesizari vor trebui sa contina o descriere a faptelor care constituie o incalcare,
chiar si presupusa, a dispozitiilor continute in documentele Pirelli sus-mentionate, inclusiv informatiile
referitoare la momentul si locul in care au avut loc faptele reprezentate, precum si la persoanele
implicate. Pirelli si Directia de Audit Intern protejeaza angajatii si tertii colaboratori de eventuale
consecinte daunatoare care ar putea deriva din sesizare, asigurand confidentialitatea identitatii celor
care fac sesizarea, facand exceptie doar cazurile in care legea obliga la altceva.

1 Introduceti denumirea celeilalte parti, sau definitia folosita pentru identificare, de exemplu: Acme Corp. sau
„Agentul”, „Distribuitorul”, „Furnizorul”, „Consultantul”, „Antreprenorul” etc.
2 Introduceti denumirea societatii afiliate Grupului Pirelli.

PENTRU ACCEPTARE:

1

Numele societatii: ………………………….
Numele reprezentantului legal al societatii: ……………………………
Functia reprezentantului legal: ………………………………………
Semnatura si stampila: …………………………………………..
Data: ………………………………………………………………..
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