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Grupul Pirelli ia în considerare:
—a
 tenţia la exigenţe şi de asemenea la respectarea intereselor tuturor Factorilor Interesaţi ai Companiei,
cu garanţia unui răspuns imediat, calificat şi competent
—e
 tica în desfăşurarea afacerilor
— inovaţia continuă a produselor, serviciilor, proceselor şi sistemelor
—a
 nticiparea exigenţelor propriilor Clienţi
—e
 xcelenţa produselor şi serviciilor oferite
— s iguranţa produsului
— s alvgardarea mediului de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produsului
—p
 rotejarea integrităţii, sănătăţii şi bunăstării propriilor angajaţi
—c
 olaborarea strategică cu furnizorii
— îmbunătăţirea continuă a calităţii, costurilor şi eficienţei
elemente generale şi de bază în definirea propriilor strategii şi obiective în scopul de a obţine o competitivitate din ce în ce mai mare pe piaţa mondială, durabilă în timp.
Instrumente fundamentale în sprijinul implementării acestei Politici sunt:
—c
 omunicarea cu Factorii Interesaţi
— respectarea strictă a legilor şi regulamentelor, a procedurilor şi politicilor adoptate ale companiei
—e
 fectuarea de benchmark, analiza aşteptărilor factorilor interesaţi, proiectarea şi realizarea de noi produse şi procese, valorificarea cercetării
— identificarea şi gestionarea acţiunilor preventive, corective prin intermediul unui sistem de gestionare
şi monitorizare care să permită evaluarea efectelor lipsei calităţii şi ale eficienţei companiei atât pe plan
naţional şi internaţional.
— implementarea şi menţinerea de sisteme de gestionare avansate, cu scopul îmbunătăţirii continue
—a
 doptarea de măsuri ce ţintesc spre evaluarea şi monitorizarea prestaţiilor Furnizorilor, de la faza de
selecţionare, în termeni de avantaj competitiv, performanţă calitativă, posibilă dezvoltare strategică
împărtăşită, durabilitate economică, socială şi de mediu a acestora şi în raport cu Compania.
—d
 ezvoltarea, calificarea şi valorificarea personalului
—p
 lanificarea strategică a obiectivelor
—a
 ctivităţi de îmbunătăţire continuă
— s tructură organizatorică orientată spre garantarea disponibilităţii şi caracterului adecvat al resurselor
umane necesare pentru a realiza ceea ce a fost planificat, spre salvgardarea mediului şi a siguranţei
muncitorilor.
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Le este solicitat să:
—c
 omunice această Politică în limba locală tuturor angajaţilor
—p
 ună în aplicare măsurile oportune în scopul de a garanta deplina implementare a acestei politici
—d
 efinească obiectivele şi strategiile conforme cu elementele generale şi de bază de gestionare descrise
în această politică
— v erifice rezultatele obţinute în comparaţie cu obiectivele
— implice şi să responsabilizeze personalul în ceea ce priveşte activităţile prevăzute de această politică
— s coată în evidenţă punctele critice existente şi să promoveze, implementeze şi să verifice activităţile
corective adecvate, preventive, de îmbunătăţire, atât tehnice cât şi organizatorice în mod eficient.
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