
PRINCIPII DE GESTIONARE 
RESPONSABILĂ A 
RESURSELOR



Philip Morris International (PMI) se angajează să își 

desfășoare activitatea în conformitate cu principiile 

recunoscute pe plan internațional privind drepturile 

omului, managementul de mediu, integritatea în afaceri și 

combaterea corupției. Aceste valori ne unesc și ne ghidează, 

făcând parte din angajamentul nostru privind drepturile 

omului și Ghidul nostru pentru succes. Acestea reflectă și 

angajamentul nostru de a respecta cele zece principii ale 

Global Compact ONU și Principiile Directoare ale ONU 

privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului.
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Aceste valori includ modul nostru de lucru cu furnizorii din lanțul nostru de 

aprovizionare. Acest document stabilește Principiile noastre de Gestionare 

Responsabilă a Resurselor, specificând procesele și cerințele de performanță 

aplicabile tuturor furnizorilor care colaborează cu PMI. Prin aplicarea principiilor, 

obiectivul nostru este obținerea unor îmbunătățiri măsurabile, clare privind lanțul 

nostru de aprovizionare. În atingerea acestui obiectiv ne bazăm pe angajamentul  

și pe sprijinul furnizorilor noștri privind îmbunătățirea continuă. 

De-a lungul anilor, am colaborat cu mulți dintre furnizorii noștri în cadrul 

unor inițiative importante cum ar fi programele noastre de Bune Practici de 

Muncă Agricolă și Bune Practici în Agricultură. Apreciem toate eforturile depuse 

de furnizorii noștri pentru a ne ajuta să obținem produse și servicii într-un mod 

responsabil și să creăm valoare sustenabilă în cadrul lanțului nostru de aprovizionare. 

Bazându-ne pe colaborarea noastră existentă, intenționăm să implementăm un 

program de sustenabilitate lider în industrie, alături de furnizorii noștri. Credem 

că eforturile noastre comune de a stabili un lanț de aprovizionare sustenabil vor oferi 

numeroase oportunități de consolidare a relațiilor de afaceri și vor crea valoare pentru 

societățile noastre.

Ne așteptăm ca toți furnizorii noștri să implementeze Principiile de Gestionare 

Responsabilă a Resurselor într-o manieră profesională și transparentă. În special, 

le solicităm acestora:

 •  Să implementeze procese sau să valorifice sistemele existente care le 

permit furnizorilor să identifice, să evite sau să atenueze riscurile și 

consecințele în cadrul operațiunilor și al relațiilor de afaceri ale acestora.

 •  Să își evalueze operațiunile și lanțul de aprovizionare conform 

Principiilor de Gestionare Responsabilă a Resurselor sau conform 

oricăror alte standarde similare bazate pe Global Compact ONU  

și pe Principiile Directoare ale ONU.

 •  Să comunice și să se implice activ în relația cu angajații,  

cu furnizorii și cu părțile interesate, pentru a putea atrage  

atenția către eventualele probleme.
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Tratarea oamenilor cu respect și demnitate este esențială pentru modul în 

care ne desfășurăm activitatea în cadrul PMI. Angajamentul nostru din 2015  

de a respecta prevederile Global Compact ONU a acționat drept catalizator pentru 

o abordare mai sistematică a drepturilor omului în vederea alinierii la Principiile 

Directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului. Ne 

așteptăm ca furnizorii noștri să facă același lucru. În acest sens, furnizorii noștri 

trebuie să implementeze politici și procese adaptate propriilor dimensiuni și  

situații, incluzând:

 • Un angajament privind respectarea drepturilor omului; 

 •  Un proces de verificare prealabilă privind drepturile omului cu 

scopul identificării, prevenirii, atenuării și responsabilizării pentru 

acțiunile care au impact asupra drepturilor omului; și 

 •  Procese, incluzând mecanisme de formulare a plângerilor,  

dacă sunt posibile, pentru a permite remedierea oricărui impact 

asupra drepturilor omului cauzat de furnizori sau la care aceștia  

ar putea contribui. 

 

DREPTURILE  
OMULUI
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Ne așteptăm ca furnizorii PMI să identifice, să evite și să soluționeze 

impacturile negative asupra tuturor drepturilor omului recunoscute  

pe plan internațional, incluzând, dar fără a se limita la următoarele: 

Munca forțată și traficul de persoane 

Nu vă implicați în munca forțată și în traficul de persoane și nu tolerați aceste 

practici. Verificați cu atenție pentru a identifica și a combate orice formă 

de sclavie modernă din cadrul operațiunilor și al lanțului de aprovizionare, 

inclusiv munca prestată de deținuți, în baza unui program de ucenicie, cu titlu 

obligatoriu, ca sclav sau orice altă formă de muncă forțată. Împrumuturile sau 

avansurile salariale trebuie să fie bazate pe condiții echitabile, explicate în mod 

clar angajatului, convenite de comun acord, și să oblige angajatul să rămână în 

compania angajatorului până la finalizarea rambursării. Nu rețineți și nu confiscați 

documentele personale ale angajaților, inclusiv pașapoartele acestora. Nu 

permiteți angajaților să plătească taxe de recrutare, de procesare sau de plasare  

și conveniți cu toți angajații condițiile angajării, în scris, la momentul recrutării. 

Exploatarea prin muncă a copiilor 

Nu exploatați copiii prin muncă. Minorii pot fi angajați doar în anumite situații, 

cu condiția să aibă minimum 15 ani, să aibă vârsta minimă de angajare sau vârsta 

necesară finalizării educației obligatorii, luându-se în considerare vârsta cea mai 

mare. Angajații sub 18 nu pot desfășura activități care le-ar putea compromite 

sănătatea, siguranța sau dezvoltarea emoțională ori activități care implică 

promovarea și vânzarea produselor din tutun.



Programul de lucru 

Acordați angajaților timp de odihnă. Programul normal de lucru este în 

conformitate cu legislația națională și nu depășește în mod regulat 48 de ore 

pe săptămână. Acordați angajaților o zi liberă, cel puțin 24 de ore consecutive, 

la fiecare șapte zile. Acordați angajaților zile libere pentru sărbătorile legale și 

concediu de odihnă. Incluzând munca suplimentară, limitați săptămâna de lucru 

la 60 de ore și obțineți acordul voluntar al angajaților pentru munca suplimentară.

Salarii și beneficii 
Acordați angajaților salarii corespunzătoare. Remunerația trebuie să fie suficientă 

pentru a acoperi nevoile de bază ale angajaților și ale familiilor acestora, dar și 

pentru a genera venit discreționar. Salariile respectă cel puțin standardul legal 

minim sau valorile de referință corespunzătoare industriei, în cazul în care nu 

există cerințe legale privind nivelul salariilor. Plătiți salariile la intervale regulate  

și în întregime, acordând beneficii și concedii conform prevederilor legale.  

Nu folosiți popririle din salariu ca măsură disciplinară.

Tratament corect și echitabil 
Mențineți practici de lucru și un mediu de lucru nediscriminatoriu și profesionist.  

Nu tolerați comportamentul ofensiv, înjositor sau abuziv sau orice tip de 

discriminare. Oferiți oportunități egale de angajare și nu discriminați în baza unor 

caracteristici personale. Deciziile legate de angajare sunt luate pe bază de merit.

Siguranța la locul de muncă 

Asigurați un mediu de lucru sigur și sănătos pentru a preveni accidentele și  

vătămările. Identificați, evaluați și controlați riscurile privind sănătatea și siguranța  

la locul de muncă. În cazurile în care riscurile nu pot fi controlate eficient de 

la sursă, asigurați-vă că angajații dețin și utilizează echipamente personale de 

protecție corespunzătoare. Instruiți angajații în mod regulat cu privire la sănătate 

și siguranță și documentați corespunzător instruirile. Locuința, în cazul în care 

este asigurată în mod direct sau prin intermediul unui terț, este curată, sigură  

și îndeplinește nevoile de bază ale angajaților.
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Libertatea de asociere 

Adoptați o atitudine deschisă față de activitățile sindicatelor și ale altor organizații  

ale angajaților. Respectați și nu încălcați dreptul angajaților de a forma sau de  

a se alătura unui sindicat sau unei organizații de reprezentare alese de către 

aceștia. Recunoașteți dreptul angajaților de a negocia colectiv. Recunoașteți 

dreptul de acces al reprezentanților angajaților în vederea exercitării funcțiilor 

de reprezentare la locul de muncă, precum și dreptul de a comunica deschis 

în ceea ce privește condițiile de lucru, fără teama de discriminare, represalii, 

intimidare sau hărțuire.

Drepturi de proprietate 

Respectați drepturile și titlurile de proprietate ale persoanelor și ale comunităților 

locale, inclusiv ale comunităților indigene, asupra terenurilor și resurselor 

naturale. Purtați negocieri corecte cu proprietarii locali de terenuri, cu privire 

la utilizarea și cedarea terenului. Nu vă implicați în achiziția controversată de 

drepturi de proprietate asupra unor terenuri vaste sau în achiziția unor terenuri 

care duc la strămutarea involuntară a oamenilor. Ne așteptăm ca furnizorii să  

fie transparenți cu privire la toate deciziile de utilizare și cedare a terenurilor  

și să respecte principiile consimțământului liber, prealabil și informat.

Obținerea mineralelor 

Implementați o politică prin care să vă puteți asigura în mod rezonabil că 

tantalul, cositorul, tungstenul și aurul din materialele produse nu finanțează sau 

nu creează beneficii pentru grupările armate din Republica Democrată Congo 

sau dintr-o țară învecinată ori din țările care nu respectă reglementările privind 

extragerea mineralelor în zonele de conflict. Depuneți toate eforturile pentru 

a verifica sursa și lanțul de custodie al acestor minerale și puneți măsurile de 

verificare prealabilă la dispoziția PMI.

În funcție de sectorul, locul și contextul în care furnizorii PMI sau terții își 
desfășoară activitatea, furnizorii pot fi nevoiți să țină cont de drepturi ale 
omului suplimentare, în special de cele legate de comunitățile locale și 
grupurile vulnerabile care necesită atenție deosebită, precum și să efectueze 
verificări prealabile pentru a identifica, preveni, atenua și răspunde pentru 

acțiunile care au impact asupra drepturilor omului în aceste grupuri.
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RESPONSABILITATEA 
ECOLOGICĂ

Respectarea mediului înconjurător 

Obțineți toate autorizațiile, aprobările și înregistrările de mediu necesare și 

documentați-le în mod corespunzător pentru operațiunile dumneavoastră.  

Oferiți cursuri de instruire personalului relevant pentru a vă asigura că angajații  

sunt în cunoștință de cauză în privința autorizațiilor de mediu și a cerințele legale 

privind mediul înconjurător și că le respectă.

Managementul de mediu  

Implementați un sistem corespunzător dimensiunilor și situației companiei 

dumneavoastră, pentru a gestiona aspectele de mediu legate de operațiunile 

dumneavoastră, incluzând măsurile de evaluare, controlare și reducere a impactului 

ecologic. Implementați politici corespunzătoare pentru a integra practicile de mediu 

în toate operațiunile și activitățile dumneavoastră și atribuiți roluri de responsabilitate 

pentru probleme de mediu în cadrul organizației dumneavoastră. Acționați prompt 

pentru a preveni sau remedia incidentele și a vă îmbunătăți continuu performanțele  

de mediu.
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Consumarea resurselor și reducerea cantității de deșeuri 

Reduceți consumul de resurse naturale, preveniți poluarea și reduceți cantitatea 

de deșeuri generate, apele uzate, emisiile de carbon și alți factori cu impact asupra 

mediului asociați operațiunilor și produselor dumneavoastră, în conformitate cu 

principiile de prevenție. Stabiliți obiective pentru îmbunătățire, măsurați performanțele 

și întocmiți rapoarte privind obiectivele.
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INTEGRITATEA ÎN 
AFACERI
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Promovați produsele cu integritate  

Fumatul cauzează boli grave și creează dependență. Pentru furnizorii implicați în 

promovarea și vânzarea produselor noastre: promovați și vindeți produsele doar 

adulților. Produsele PMI și activitățile noastre de promovare și de vânzări nu sunt 

destinate minorilor, nefumătorilor sau persoanelor care nu utilizează produse  

care nu produc fum.

Mită și corupție 

Nu oferiți mită nimănui, nicăieri, indiferent de motiv și nu permiteți nimănui să  

ofere mită în numele dumneavoastră. Oferirea sau acceptarea obiectelor de valoare 

– incluzând bani, cadouri, favoruri, divertisment sau angajarea unei rude a unui oficial 

guvernamental – poate fi văzută drept o încercare de influențare a acțiunilor sau  

a deciziilor profesionale ale unei persoane și, drept urmare, drept dare de mită.  

Nu efectuați „plăţi pentru facilitare” – plăți mici, în numerar sau în natură, pentru  

a accelera o acțiune pe care un oficial guvernamental o întreprinde în mod obișnuit. 

Păstrați evidențe clare cu toate instanțele în care s-au oferit obiecte de valoare unui 

oficial guvernamental.

Concurența loială 

Concurați loial bazându-vă pe calitatea produselor și serviciilor, pe inovație,  

prețuri, publicitate și pe alte mijloace legitime. Înțelegeți și respectați cerințele  

legale privind concurența aplicabile afacerii dumneavoastră și nu adoptați  

un comportament anticoncurențial. 

Informațiile confidențiale și proprietatea intelectuală 

Protejați informațiile confidențiale ale PMI. Folosiți aceste informații doar 

în scopurile autorizate prin contract. Nu oferiți informații confidențiale fără 

consimțământul PMI. Nu colectați informații confidențiale despre sau de la alte 

companii. Protejați în mod corespunzător informațiile confidențiale și personale 

ale angajaților. Respectați drepturile de proprietate intelectuală și cunoștințele 

aparținând PMI și altor companii.



Conflictele de interese 

Raportați către PMI orice situație care poate părea un conflict de interese în relația 

dumneavoastră cu PMI. Conflictele de interese apar, de obicei, în situațiile în care 

obiectivitatea în ceea ce privește desfășurarea activității este sau ar putea fi afectată  

de un interes personal. Astfel de situații pot include organizații, persoane sau ambele.

Comerțul ilicit 

Implicați-vă în afaceri legitime. Nu tolerați, nu facilitați și nu sprijiniți contrafacerea, 

contrabanda sau alte infracțiuni conexe, cum ar fi spălarea banilor.
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IMPLEMENTARE
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Pentru a sprijini furnizorii PMI în ceea ce privește respectarea Principiilor noastre 

de gestionare responsabilă a resurselor, am dezvoltat un ghid de implementare 

cuprinzător, care explică detaliat așteptările noastre și al cărui scop este acela 

de a sprijini eforturile furnizorilor în vederea implementării acestor principii în 

cadrul activității pe care o prestează și în cadrul relațiilor de afaceri. Documentul 

include recomandări referitoare la respectarea Principiilor și prezintă mijloacele 

de control operațional, documentele și sistemele de management propuse.



Identificarea riscurilor și impacturilor și găsirea unor metode corespunzătoare 

de reacție poate dura. Cu toate acestea, ne așteptăm la angajamente de bună 

credință din partea furnizorilor în ceea ce privește implementarea Principiilor de 

gestionare responsabilă a resurselor, raportând progresul măsurabil și eforturile de 

îmbunătățire continuă. În anumite cazuri, vom colabora cu furnizorii pentru a soluționa 

problemele identificate. Cu toate acestea, dacă nu există un angajament de prevenire, 

atenuare sau răspundere în privința impacturilor negative sau dacă se observă o lipsă 

persistentă de acțiune și de îmbunătățiri, vom lua în calcul rezilierea contractului.  

În cazul unor încălcări grave ale Principiilor de gestionare responsabilă a resurselor,  

ne rezervăm dreptul de a rezilia contractele cu efect imediat. Performanța în materie 

de sustenabilitate a furnizorilor noștri va constitui un factor important în decizia 

noastră de a pune bazele unei relații de afaceri sau de a o consolida.

Principiile de gestionare responsabilă a resurselor nu creează alte drepturi în afara de 

celor incluse în relația contractuală dintre PMI și un furnizor PMI sau orice alte părți; 

Principiile nu constituie promisiuni sau garanții.

Codul de bune practici în agricultură și programul de bune practici în agricultură 

continuă se aplică în continuare fermelor cu care noi sau furnizorii noștri am/au  

încheiat contracte de creștere a tutunului.

Furnizorii pot demonstra că respectă Principiile de gestionare responsabilă a resurselor 

prin alinierea la standarde sau la sisteme de certificare comparabile bazate pe Pactul 

Global ONU și pe Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor  

și drepturile omului.
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LUĂM ATITUDINE
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Încurajăm în mod ferm o cultură a luării de atitudine fără teama de represalii 

împotriva celor care raportează încălcări reale sau suspectate ale Principiilor de 

gestionare responsabilă a resurselor. Drept urmare, le cerem furnizorilor noștri:

 •  Să asigure angajaților mijloace ușor accesibile pentru a putea semnala 

problemele în mod anonim și pentru a-i proteja împotriva represaliilor.

 •  Să gestioneze sisteme și procese pentru investigarea problemelor 

raportate și să ia măsuri corespunzătoare protejând, în același timp, 

confidențialitatea tuturor persoanelor implicate. 

 •  Să dezvolte mijloace pentru semnalarea problemelor de către 

persoane și părți interesate din afara organizației și pentru 

soluționarea din timp a acestor probleme.

 •  Să informeze PMI prin intermediul persoanei cheie de contact PMI 

cu privire la orice probleme sau la suspectarea încălcării Principiilor 

de gestionare responsabilă a resurselor.



EVALUĂRI
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Vizibilitatea este esențială pentru monitorizarea implementării Principiilor  

de gestionare responsabilă a resurselor și ne permite să vedem modul în  

care companiile cu care colaborăm previn, atenuează și răspund pentru 

impacturile negative. 

PMI va verifica respectarea Principiilor de către furnizorii noștri prin evaluări interne 

și externe și se așteaptă ca furnizorii să ia măsuri concrete pentru a soluționa orice 

probleme identificate cu privire la aplicarea Principiilor.
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