
 

 
 

POLITICA GLOBALĂ PRIVIND DIVERSITATEA, ECHITATEA ȘI INCLUZIUNEA 

 

ANGAJAMENTUL GRUPULUI PIRELLI 

Grupul Pirelli (denumit în continuare și „Pirelli”) a fost întotdeauna hotărât să respecte Egalitatea de 

șanse în mediul de lucru, un angajament deja asumat expres în 2006, în „Declarația Grupului privind 

egalitatea de șanse”, care a evoluat în prezenta Politică. 

Pirelli este implicat activ în promovarea valorilor Diversității, Echității și Incluziunii (DE&I) și solicită 

sprijinul activ al întregului personal și al tuturor persoanelor care lucrează în numele și/sau pe seama 

și/sau în interesul Grupului sau care au alte relații de afaceri sau de colaborare cu acesta (denumite 

colectiv „Destinatari” ai acestui document) în punerea în aplicare a principiilor și intențiilor din 

această Politică. 

Pirelli operează într-un context multinațional, în care oamenii reprezintă un imens patrimoniu al 

diversității, a cărui valorificare constituie, în același timp, un avantaj competitiv și oportunități de 

creștere și îmbogățire pentru societate în sine, cu convingerea că cele mai inovatoare idei și cele 

mai bune soluții provin dintr-un mediu de lucru în care oamenii își pot exprima unicitatea. 

Pirelli oferă oportunități identice în fiecare aspect al vieții profesionale, în etapele de selecție, 

precum și în deciziile privind remunerarea, clasificarea profesională, repartizarea sarcinilor, 

instruirea și progresul carierei.  

Aceste decizii se iau exclusiv pe baza aptitudinilor, a experienței și a potențialului profesional ale 

oamenilor și pe baza rezultatelor obținute, fără nicio distincție bazată pe gen, identitate și expresie 

de gen, orientare sexuală, stare civilă, calitatea de părinte sau de îngrijitor, credință religioasă, 

opțiune politică, apartenență la sindicat sau alte opinii, culoarea pielii, mediul socio-economic și/sau 

cultural, originea etnică, naționalitatea, vârsta și handicapul psihic sau fizic.  

Pirelli s-a angajat întotdeauna să garanteze un mediu de lucru în care fiecare persoană este tratată 

și îi tratează pe ceilalți cu demnitate și respect, lipsit de toate formele de hărțuire, abuz sau 

constrângere psihologică și/sau fizică și discriminare a persoanelor sau grupurilor de către alte 

persoane sau grupuri, obligându-se la prevenirea oricărui astfel de comportament și la a interveni 

pentru a-i pune capăt în cazul în care se manifestă.  

Pirelli a implementat întotdeauna o cultură incluzivă, care pune preț pe individualitate și pe 

sentimentul de apartenență la comunitatea corporativă, dialog, încredere și participare, considerate 

elemente esențiale ale bunăstării organizaționale, opunându-se creării de bariere culturale și 
organizaționale care limitează implicarea și potențialul oamenilor. 

Modelele, procesele și programele de management sunt concepute pentru a sprijini toți angajații, 
astfel încât toți să aibă aceleași oportunități de a progresa la nivelul maxim al posibilităților lor.  

Punerea în aplicare a acestei Politici necesită sprijinul activ al angajaților Grupului, în conformitate 

cu orientările interne și cu instrumentele pe care Pirelli le pune la dispoziție, pentru a asigura că: 

• deciziile privind angajarea și dezvoltarea persoanelor sunt lipsite de orice formă de 

discriminare;  

• sensibilizarea și conștientizarea organizației în ceea ce privește aspectele legate de 

Diversitate, Echitate și Incluziune rămân la un nivel înalt, inclusiv în vederea prevenirii 

potențialelor prejudecăți neconștientizate; 

• se menține un mediu de lucru inclusiv și respectuos atât în cadrul Pirelli, cât și în relațiile cu 

Părțile interesate externe, fără nicio formă de discriminare și hărțuire; 

• echitatea salarială între femei și bărbați este garantată pe baza unor condiții egale bazate pe 

merit, iar eventualele lacune (dacă sunt constatate) sunt identificate și depășite treptat și 
există o raportare transparentă în acest sens; 



 
 

• motivația oamenilor este luată în considerare prin dialog, participare, servicii și inițiative 

menite să susțină bunăstarea mentală și fizică și să asigure un echilibru între viața privată și 
cea profesională, de exemplu, acceptarea modelelor flexibile de lucru, diseminarea unei 

culturi de partajare a responsabilităților familiale, adoptarea unor programe de sprijin pentru 

sănătate, oferirea de sprijin pentru creșterea copilului.  

 

RAPORTARE, CONFIDENȚIALITATE, INTERZICEREA REPRESALIILOR ȘI CONSECINȚE ÎN CAZ 

DE ÎNCĂLCARE 

Grupul Pirelli încurajează Destinatarii acestui document să raporteze cu bună-credință, chiar și 
anonim, orice acțiune sau omisiune din partea oricărei persoane din cadrul Pirelli, în relațiile cu 

Grupul sau în numele Grupului, care constituie sau poate constitui o încălcare a principiilor conținute 

în această Politică sau o incitare la încălcarea acestora. Politica Grupului privind avertizarea în 

interes public, disponibilă pe site-ul www.pirelli.com în mai multe limbi, stabilește procedura de 

depunere a rapoartelor, modul în care acestea sunt gestionate și modul în care sunt garantate 

confidențialitatea și absența represaliilor. În cazul în care un raport este întemeiat, Pirelli va adopta 

sancțiunile prevăzute de sistemul de reglementare, contractual și disciplinar aplicabil.   

 

GUVERNANȚĂ  

Pirelli a numit un Responsabil cu diversitatea, echitatea și incluziunea, care lucrează în coordonare 

cu diferitele departamente ale societății în funcție de responsabilitățile lor respective.    

Planurile și rezultatele în domeniul Diversității, Echității și Incluziunii sunt discutate și aprobate de 

Comitetul strategic pentru durabilitate, un organism prezidat de Directorul general, și fac parte din 

Planurile de sustenabilitate și rezultatele prezentate și discutate de Comitetul competent din cadrul 

Consiliului de administrație, care apoi sunt prezentate, discutate și aprobate de Consiliul de 

administrație. 

 

RAPORTARE  

Pirelli raportează performanțele sale în materie de Diversitate, Echitate și Incluziune în Raportul 

anual al Grupului. 

 

DOCUMENTE ASOCIATE CU PREZENTA POLITICĂ 

• CODUL DE ETICĂ și CODUL DE CONDUITĂ 

• POLITICA GLOBALĂ PRIVIND DREPTURILE OMULUI 

• POLITICA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN 

MUNCĂ, DREPTURILE ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

• DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND DIVERSITATEA ȘI 

INDEPENDENȚA 

• POLITICA DE SEMNALARE LA NIVEL DE GRUP (WHISTLEBLOW) 
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