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Mesaj de la directorul general executiv George Burns
Prețuim integritatea – ceea ce înseamnă a fi onest și a proceda în mod corect. Această valoare esențială ocupă 
un loc central în modul nostru de a face afaceri. Ne asumăm responsabilitatea de a lua decizii întemeiate pe etică 
în activitatea noastră de zi cu zi, inclusiv în modul de a ne purta unii cu ceilalți. Vă puteți aștepta la acest lucru din 
partea mea, așa cum și eu mă aștept la acest lucru din partea dumneavoastră.

Codul nostru de etică și conduită în afaceri („Codul”), împreună cu 
politica noastră privind combaterea mitei și a corupției („ABC”) au 
rolul de a clarifica ce este acceptabil și ce nu. Ori de câte ori ceva 
contravine valorii reprezentate de integritate, așteptăm ca oamenii să 
ia atitudine. Acest lucru se corelează cu altă valoare esențială pentru 
noi, cei de la Eldorado – curajul. Etica înseamnă mai mult decât un 
set de reguli. Înseamnă să comunicăm cu onestitate și să procedăm 
corect, chiar și atunci când este riscant. Comportamentul etic 
înseamnă evitarea conflictelor de interese, existente sau aparente, 
între relațiile personale și cele profesionale și semnalarea acestor 
conflicte, dacă le observați în cazul altor persoane.

Am convingerea fermă că cele mai sustenabile companii sunt cele 
care au fundamente etice. În calitate de angajator etic, ne-am luat 
angajamentul de a asigura un loc de muncă ce promovează siguranța 
și respectul pentru toți oamenii noștri. Nu tolerăm sub nicio formă 
discriminarea, hărțuirea sau abuzul de niciun fel la locul de muncă. 
Prin citirea și respectarea codului în interacțiunile noastre zilnice, 
fiecare dintre noi contribuie la reputația Eldorado de a fi un angajator 
etic și un partener al comunității în zonele în care suntem activi la 
nivel mondial.

Acordați-vă timpul necesar pentru a studia codul și a reflecta la 
modul în care transpuneți în practică principiile etice. Dacă aveți 
întrebări cu privire la acest cod, vă încurajez să solicitați recomandări 
din partea persoanelor identificate. Dacă aveți cunoștință de situații 
sau condiții despre care credeți că ar putea constitui abateri de la 
cod, semnalați-le. Spuneți-i superiorului dvs., înregistrați sesizarea 
prin linia pentru avertizări privind integritatea (Whistle-Blower 
Hotline) a Eldorado, sau utilizați mijloacele indicate în acest cod. 
Puteți avea încredere că nu veți suferi represalii, de niciun fel, pentru 
rapoartele făcute cu bună credință.

Fiecare dintre noi are un rol esențial în promovarea unei culturi 
a integrității la nivelul întregii companii Eldorado.

George Burns 
Președinte și director general executiv

George Burns 
Președinte și director general executiv

Valori

Curaj
Acceptăm necunoscutul 
și ne confruntăm cu 
dificultățile fără ezitare.

Colaborare
Reușim
împreună.

Ambiție
Perseverăm în pofida 
greutăților și rămânem 
hotărâți să ne onorăm 
promisiunile.

Integritate
Acționăm cu 
corectitudine și 
integritate.

Agilitate
Evaluăm, ne adaptăm și ne 
străduim să găsim soluții în 
permanență.
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Codul nostru de etică și conduită în afaceri
Codul Eldorado de etică și conduită în afaceri („Codul”) este valabil 
pentru dvs. și pentru orice persoană care lucrează pentru Eldorado, 
pentru filialele și afiliații noștri („Eldorado”). Acesta descrie așteptările 
noastre în ceea ce privește comportamentul etic în toate situațiile 
și luarea unor decizii care să fie în conformitate cu cele mai înalte 
standarde de integritate și conduită în afaceri.

Așteptările descrise în acest cod, inclusiv responsabilitatea dvs. în 
ceea ce privește raportarea unor încălcări suspectate, fac obiectul 
tuturor legilor și regulamentelor în vigoare conform cărora operează 
compania Eldorado. Dacă acest cod intră în conflict cu o lege în 
vigoare, legea are prioritate.

Pentru cine este valabil acest cod?
Acest cod este valabil pentru toți angajații, directorii și funcționarii 
companiei Eldorado. Este valabil, de asemenea, și pentru orice 
persoană care desfășoară afaceri în numele companiei Eldorado, 
cum ar fi contractanți, consultanți și furnizori.

Fiecare persoană care lucrează pentru sau cu Eldorado primește 
de la noi un exemplar al acestui cod. În fiecare an, trebuie să citiți 
codul și alte politici aplicabile ale Eldorado, iar directorii, funcționarii 
și managerii naționali care răspund de supervizarea angajaților 
în jurisdicțiile străine în care ne desfășurăm activitatea trebuie să 
semneze o declarație personală (numită Certificat de conformitate) 
prin care declară că înțeleg codul și alte politici aplicabile, de exemplu 
politica noastră privind combaterea mitei și a corupției („Politica ABC”) 
și că le vor respecta.

În anumite situații, codul și celelalte politici aplicabile vă pot fi 
explicate de către directorul sau superiorul dumneavoastră. Această 
persoană va avea răspunderea de a confirma faptul că ați auzit și 
ați înțeles informațiile prezentate în cadrul codului și al celorlalte 
politici aplicabile.

Pentru Consiliul nostru de administrație și fiecare director în parte, 
există așteptări suplimentare. Aceste așteptări se găsesc în pagina 
Termeni de referință pentru Consiliul de administrație, disponibilă 
pe pagina noastră de internet.

Cine supraveghează acest cod?
Standardele de conduită în afaceri și conduită personală prezentate 
în acest cod au fost elaborate de Consiliul de administrație al Eldorado 
cu intenția ca toți angajații Eldorado și alte persoane care desfășoară 
activități pentru Eldorado să se conformeze cu codul și cu alte 
politici aplicabile.

Președintele comisiei de audit a Consiliului și vicepreședintele 
executiv și consilier juridic general vor monitoriza conformitatea 
cu codul și cu alte politici aplicabile. În această calitate, aceștia 
raportează direct către comisia de audit și Consiliul de administrație.

Întrebări?
Este posibil să aveți întrebări privind acest cod, alte politici aplicabile 
sau o situație specifică pe care ați trăit-o. Vă încurajăm să vă adresați 
directorului sau superiorului dvs. cu privire la orice problemă, fără a vă 
teme de sancțiuni.

Puteți, de asemenea, să vă adresați întrebările sau preocupările 
cu privire la acest cod, oricare altă politică aplicabilă sau practică 
de afaceri către:

• Vicepreședintele executiv și consilier juridic general, Timothy Garvin, 
la Timothy.Garvin@eldoradogold.com,

• Directorul pentru conformitate globală, Tania Chadouli,  
la Tania.Chadouli@gr.eldoradogold.com,

• Directorul de audit intern global și verificare, Dawid Botha,  
la Dawid.Botha@eldoradogold.com, sau

• oricare alt membru al echipei juridice și de conformitate a Eldorado.

Dacă știți că cineva nu respectă acest cod, trebuie să raportați 
conduita necorespunzătoare. Vă rugăm să consultați secțiunea 
Cum se raportează un incident suspectat de încălcare a codului 
pentru informații suplimentare.   

Ce urmează?
Vă rugăm să vă alocați timp pentru a citi cu atenție acest cod. După ce 
ați citit documentul, vă rugăm să semnați Certificatul de conformitate 
de la pagina 15, pentru a demonstra că sunteți de acord să respectați 
standardele descrise în cod.

https://www.eldoradogold.com/files/doc_downloads/2020/10/13/Board-of-Directors-ToR-Feb-2020.pdf
https://www.eldoradogold.com/files/doc_downloads/2020/10/13/Board-of-Directors-ToR-Feb-2020.pdf
https://www.eldoradogold.com/files/doc_downloads/2020/10/13/ABC-Policy_RO.pdf
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Respectăm toate legile și regulamentele
Eldorado desfășoară operațiuni în întreaga lume și fiecare operațiune 
se conformează legilor și regulamentelor din jurisdicția respectivă. 
De asemenea, respectăm standardele internaționale cu privire la 
drepturile omului, siguranța și practicile la locul de muncă, precum 
și administrarea mediului înconjurător.

Pe lângă respectarea acestui cod, trebuie, de asemenea, să 
respectați toate celelalte politici aplicabile ale Eldorado, precum 
și legile și reglementările guvernamentale aferente funcției pe care 
o dețineți în cadrul companiei. Dacă încălcați legea, dvs. și/sau 
Eldorado puteți suporta acuzații penale sau civile.

Întrebări și răspunsuri
Î: Unele politici din cadrul acestui cod (cum ar fi cele 
referitoare la combaterea mitei conform politicii ABC sau 
practicile nediscriminatorii la locul de muncă) sunt mai 
riguroase decât legile din țara în care lucrez. Trebuie să 
respect codul și celelalte politici sau pot să respect doar 
legea din țara mea? 

R: Trebuie să respectați acest cod și celelalte politici. Eldorado 
funcționează respectând cele mai riguroase practici fie 
conform legii, fie conform codului. În mod similar, dacă legea 
este mai severă decât ceea ce am descris în acest cod, trebuie 
să respectați legea.
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Acționăm cu corectitudine și integritate
Acționăm în mod corect, cinstit, cu integritate și responsabilitate 
în toate relațiile pe care le avem. După cum se prezintă mai detaliat 
în politica noastră ABC, actele de mită și corupție – de exemplu, 
schimbul de cadouri sau bani pentru a obține un beneficiu pentru 
Eldorado sau pentru propria persoană, cum ar fi un contract sau o 
acțiune favorabilă din partea autorităților – constituie abateri de la 
codul nostru și de la politica ABC și pot face ca persoanele implicate 
și compania să fie pasibile de sancțiuni civile sau penale. 

Care ar fi câteva exemple de luare sau dare de mită? 
Câteva exemple de mită și corupție includ: 

• Oferirea sau acceptarea de mită pentru a obține un contract, un alt 
beneficiu sau o acțiune comercială sau personală.

• Oferirea sau acceptarea de cadouri neadecvate sau favoruri de 
la o terță parte, cum ar fi reprezentatul unui guvern sau sindicat, 
un client sau un furnizor. Un cadou neadecvat este un cadou 
oferit în circumstanțe care ar influența sau care pot da impresia că 
influențează în mod incorect o relație de afaceri, sau care poate fi 
perceput în mod justificat drept o încercare de a crea o obligație 
sau un stimulent pentru destinatar.

Ce putem face pentru a ne proteja de acuzațiile  
de mită?
Pentru a susține angajamentul companiei Eldorado în ceea ce privește 
integritatea și cinstea, aveți următoarele obligații:

• Limitați cheltuielile de marketing și protocol pentru client doar 
la cele necesare, prudente și profesionale, și în concordanță cu 
politica ABC.

• Consultați-vă cu vicepreședintele executiv și consilier juridic general 
al companiei înainte de a oferi sau a acorda vreun cadou, protocol 
sau alt beneficiu unui funcționar public.

• Folosiți moduri de comunicare clare și precise în contractele 
noastre, în documentele de divulgare de informații și în alte declarații 
publice pe care le formulăm.

• Asigurați transparență totală și corectitudine atunci când raportați 
toate informațiile de natură financiară.

Dar în privința cadourilor?
• Nu aveți voie niciodată să oferiți sau să primiți un cadou sub formă 

de bani.

• Este permisă însă primirea cadourilor care nu sunt sub formă de 
bani sau oferirea de cadouri de acest tip clienților, furnizorilor și altor 
persoane, în circumstanțe limitate.

• Este interzisă oferirea sau primirea de cadouri, gratuități sau protocol 
care ar influența sau ar putea da impresia că influențează o relație 
de afaceri.

• Orice cadou oferit sau primit trebuie să fie rezonabil atât în ceea 
ce privește frecvența, cât și în ceea ce privește valoarea, în 
funcție de circumstanțe. Un cadou care poate fi perceput drept 
o încercare de a crea o obligație sau un stimulent pentru destinatar 
este necuvenit.

• De asemenea, activitățile de protocol de afaceri trebuie să fie 
rezonabile în ceea ce privește frecvența și valoarea, și trebuie să fie 
oferite fără a aștepta în schimb un avantaj sau un beneficiu direct sau 
indirect de vreun fel, indiferent dacă este de afaceri sau personal.

• Cadourile trebuie să fie documentate și înregistrate adecvat în 
evidențele noastre financiare.

Dar în privința donațiilor caritabile?
Eldorado depune eforturi susținute de a fi un bun cetățean 
corporativ în locurile în care își desfășoară activitatea. Investițiile 
făcute în organizațiile comunitare și inițiativele noastre reprezintă o 
modalitate prin care aducem beneficii materiale în scopul îmbunătățirii 
infrastructurii, nivelului educațional și sănătății comunităților aflate în 
apropierea unităților noastre.

Deși facem donații către organizații caritabile în mod regulat, nu facem 
contribuții către o anumită instituție filantropică sau alte organizații 
care ar aduce un beneficiu personal unui reprezentant oficial al unui 
guvern sau unei persoane private.

https://www.eldoradogold.com/files/doc_downloads/2020/10/13/ABC-Policy_RO.pdf
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Sunt permise donațiile cu caracter politic?
Eldorado poate face, în mod ocazional, donații politice limitate în 
jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea, atunci când acest lucru 
este permis de lege și adecvat. Toate donațiile politice trebuie să fie 
aprobate de directorul general executiv.

Recunoaștem și susținem dreptul persoanelor fizice de a participa 
la activități politice legitime. Aceste activități nu trebuie să fie 
desfășurate în timpul programului de lucru la Eldorado și nici cu 
utilizarea resurselor Eldorado. Persoanelor fizice nu li se vor deconta 
contribuțiile politice personale. 

Informații suplimentare
Vă rugăm să citiți cu atenție Politica ABC pentru informații suplimentare 
referitoare la acest subiect.

Dacă aveți întrebări despre permisibilitatea unui cadou sau a unei 
cheltuieli pentru un funcționar care nu este funcționar public, în 
conformitate cu codul și Politica ABC, vă rugăm să îl contactați pe 
vicepreședintele executiv și consilier juridic general, pe directorul de 
conformitate globală, pe directorul de audit intern global și verificare 
sau pe oricare alt membru al echipei juridice și de conformitate.

Întrebări și răspunsuri
Î: Oferirea de cadouri este o parte integrantă a culturii locale 
și este o practică așteptată în cadrul reuniunilor. Dacă ofer 
sau primesc un cadou în timpul unei reuniuni cu reprezentanți 
oficiali guvernamentali sau cu furnizori, acest lucru este 
considerat luare de mită?

R: Din cauza regulilor stricte privind oferirea de beneficii 
funcționarilor publici, nu trebuie să oferiți niciodată cadouri, 
protocol sau alte beneficii fără a vă consulta mai întâi cu 
vicepreședintele executiv și consilier juridic general al companiei. 

Î: Adesea primesc invitații la evenimente sportive sau la cine 
din partea partenerilor noștri de afaceri sau furnizorilor. Am 
voie să accept aceste invitații? 

R: Puteți accepta invitațiile dacă sunt invitații la evenimente care 
au legătură cu afacerile și dacă respectă politica noastră ABC. 
Vă recomandăm să vă puneți întotdeauna următoarea întrebare: 
„Un terț imparțial ar putea considera participarea mea la această 
cină sau la acest eveniment ca fiind adecvată?” Dacă nu sunteți 
sigur că acceptarea invitației este adecvată, vă rugăm să 
discutați cu managerul sau superiorul dvs. sau cu un membru al 
echipei juridice și de conformitate.
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Noi declarăm toate conflictele de interese
Un conflict de interese este o situație în care are loc o discrepanță 
reală sau percepută între interesele dvs. și interesele companiei 
Eldorado. Chiar dacă sunteți de părere că vă puteți separa interesele 
personale de situație și de procesul de luare a deciziilor, conflictul de 
interese rămâne în continuare, deoarece ar putea exista percepția că 
sunteți influențat(ă) de interesele dvs. personale.

Trebuie să evităm toate situațiile în care există un conflict de interese 
real sau perceput.

Care ar fi câteva exemple de conflicte de interese? 
Iată câteva exemple de situații în care ar putea exista un conflict de 
interese real sau perceput:

• Angajați un contractant sau un furnizor pentru Eldorado și un 
membru al familiei dvs. lucrează pentru contractantul sau furnizorul 
respectiv. Această categorie poate include soțul/soția, un copil, un 
părinte, un frate sau o soră sau o altă persoană care locuiește cu 
dvs., chiar dacă nu sunteți rude.

• Sunteți angajat sau acționați în calitate de consultant pentru 
o companie care vinde produse sau prestează servicii 
pentru Eldorado.

• Dețineți o participație la o companie care face afaceri cu Eldorado.

• Faceți uz de bunurile sau de informațiile corporative ale Eldorado 
pentru un câștig personal.

Ce trebuie să fac dacă consider că există un conflict 
de interese? 
Trebuie întotdeauna să vă exprimați preocupările pe care le aveți cu 
privire la conflictele de interes reale sau percepute. În cazul în care 
considerați că ar putea exista un conflict de interese, vă rugăm să îl 
contactați pe vicepreședintele executiv și consilier juridic general, 
pe directorul de conformitate globală sau pe oricare alt membru al 
echipei juridice și de conformitate. Aceștia vă vor ajuta să stabiliți dacă 
este vorba despre un conflict de interese și vă vor spune cum este cel 
mai bine să procedați.

 

Întrebări și răspunsuri
Î: Mi s-a cerut să lucrez la un proiect mic în calitate de 
consultant, la o altă companie minieră care își desfășoară 
activitatea într-o țară în care Eldorado nu are operațiuni. 
Reprezintă acesta un conflict de interese?

R: Da, acesta este un conflict de interese. În calitate de angajat 
al companiei Eldorado, nu vă este permis să oferiți consultanță 
altor companii miniere. 

Î: Reprezintă un conflict de interese dacă am o relație 
personală cu o persoană care îmi este subordonată? 

R: Da, acesta este un conflict de interese. Trebuie să aduceți 
această relație la cunoștința superiorului dvs. ierarhic imediat. 
Deși relația dvs. personală este o problemă privată, pentru 
a evita acuzațiile de favoritism, superiorul poate recomanda 
modificarea relației de subordonare sau supervizare.
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Noi protejăm informațiile confidențiale
În cadrul activității dvs. profesionale la Eldorado, este posibil să vi se 
încredințeze informații confidențiale referitoare la compania Eldorado, 
la activitățile sale de afaceri și la partenerii de afaceri ai acesteia. 
Informațiile confidențiale sunt proprietatea noastră, sau proprietatea 
partenerilor noștri de afaceri și, în cele mai multe cazuri, au fost 
dezvoltate cu multe eforturi.

Informațiile confidențiale includ informații care nu sunt disponibile 
publicului din punct de vedere legal, cum ar fi: 

• informații sau rapoarte tehnice sau științifice,

• planuri sau proiecte de afaceri sau marketing,

• câștiguri și alte date financiare interne,

• informații referitoare la personal și

• alte informații care nu sunt publice.

 

Care sunt recomandările cu privire la informațiile 
confidențiale?
Dacă aveți acces la informații confidențiale, avem pretenția să 
le utilizați exclusiv în scopuri de afaceri justificate și nu pentru 
câștiguri personale.

De asemenea, ne așteptăm să luați toate măsurile rezonabile 
pentru a proteja informațiile confidențiale și a preveni pierderea 
confidențialității.

Este interzis:

• să discutați informații confidențiale cu, sau în prezența oricăror 
persoane neautorizate, inclusiv a rudelor sau prietenilor,

• să transmiteți informații confidențiale către terțe părți, cu excepția 
situațiilor în care acest lucru este necesar în activitatea pe care 
o desfășurați pentru companie,

• în cazul informațiilor confidențiale referitoare la partenerii noștri de 
afaceri, nu aveți voie să divulgați informații confidențiale terțelor părți 
decât cu permisiunea de a face acest lucru,

• să utilizați, să reproduceți sau să distribuiți secrete comerciale, 
informații protejate prin drepturi de autor sau informații confidențiale 
furnizate către Eldorado de un partener de afaceri sau de o altă 
terță parte.

Chiar și după ce nu mai lucrați pentru Eldorado, nu aveți voie să 
divulgați informații confidențiale nimănui.

Ce sunt tranzacțiile bazate pe informații 
privilegiate?
În calitate de angajat al Eldorado, este posibil să aveți acces la 
informații semnificative care nu sunt disponibile public și care, dacă ar 
fi cunoscute, ar putea afecta valoarea acțiunilor companiei Eldorado. 
Nu vă este permis să cumpărați sau să vindeți acțiunile noastre dacă 
aveți acces la acest tip de informații materiale. Eldorado poate, de 
asemenea, impune perioade de „netranzacționare”, pe parcursul 
cărora nu vă este permis să cumpărați sau să vindeți acțiunile noastre.

De asemenea, nu vă este permis să partajați informații importante, cu 
excepția situației în care acest lucru este impus prin lege.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica 
privind divulgarea corporativă și Politica privind tranzacțiile bazate 
pe informații privilegiate, în care sunt prezentate restricțiile privind 
tranzacționările și comunicarea de informații importante.

Cum să răspund când mi se cer informații din partea 
mass-media sau de către analiști?
Este posibil să vă contacteze o persoană din mass-media sau din 
comunitatea de investitori, de exemplu un analist, care este interesată 
să afle mai multe informații despre Eldorado. Trebuie să transmiteți 
toate solicitările presei către Louise Burgess, director, Comunicații 
și relații cu guvernele, la Louise.Burgess@eldoradogold.com iar 
solicitările analiștilor trebuie transmise către Peter Lekich, manager, 
Relații cu investitorii, la Peter.Lekich@eldoradogold.com.



Eldorado Gold Codul de etică și conduită în afaceri 9

Noi ne protejăm activele corporative
Activele și bunurile noastre corporative includ totul, pornind de la 
spațiile pentru birouri, până la echipamente, programe și licențe de 
software și elementele de proprietate intelectuală, precum mărci 
comerciale, desene și drepturi de autor.

Toate:

(a) invențiile, descoperirile sau îmbunătățirile referitoare la sisteme, 
metode și procese, realizate de un angajat al Eldorado în cadrul 
și în cursul activității sale la locul de muncă din Eldorado; sau

(b) descoperirile privind resursele minerale, oportunitățile de a 
dobândi active în domeniul resurselor minerale sau interese care 
decurg din acestea și alte oportunități de afaceri care sunt similare 
cu activitățile de afaceri desfășurate de Eldorado, care intră în 
atenția unui angajat al Eldorado în timpul contractului său de muncă 
cu Eldorado,

trebuie să fie comunicate cu promptitudine de către angajat 
companiei Eldorado și vor aparține și vor fi proprietatea absolută și 
activul corporativ al companiei Eldorado și vor face obiectul obligațiilor 
de confidențialitate ale angajatului conform acestui cod, atât înainte, 
cât și după această comunicare.

Așteptăm de la dvs. să utilizați aceste active în mod corespunzător și în 
scopuri justificate de afaceri, respectând politicile companiei Eldorado.

Întrebări și răspunsuri
Î: Dețin o carte de credit care aparține companiei. Încalc codul 
dacă o folosesc pentru cheltuieli personale? 

R: Da. Cărțile de credit care aparțin companiei se vor utiliza 
exclusiv pentru cheltuieli aferente companiei. Vă rugăm să 
consultați politica unității dvs. de afaceri pentru informații 
suplimentare referitoare la situații acceptabile de utilizare ale 
unei cărți de credit care aparține companiei.
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Noi prezentăm declarații corecte, prompte și pe înțelesul tuturor
Evidențele și înregistrările contabile ale companiei noastre trebuie să oglindească cu exactitate și în totalitate tranzacțiile efectuate. În toate 
declarațiile și situațiile depuse periodic și anual la autoritățile de reglementare, avem obligația de a le prezenta acționarilor și investitorilor 
informații de actualitate, complete, reale și clare privind evenimentele de afaceri semnificative și situația noastră financiară.

Am instituit o politică privind divulgarea corporativă și o politică privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate care prezintă 
responsabilitățile noastre; în cadrul acestor responsabilități, există următoarele așteptări în ceea ce vă privește:

Cum să răspund la o solicitare de audit?
Puteți fi contactat(ă) de o persoană fie din cadrul Eldorado, fie din afara Eldorado, care efectuează un audit.

De asemenea, puteți discuta despre întrebările sau preocupările dvs. legate de acest cod, de alte politici aplicabile sau de practicile de afaceri 
cu vicepreședintele executiv și consilier juridic general, directorul de conformitate globală, directorul de audit intern global și verificare, sau cu 
oricare alt membru al echipei juridice și de conformitate.

• să vă conformați cu standardele de raportare financiare 
internaționale;

• să informați imediat orice membru al Comitetului de divulgare 
dacă aveți cunoștință de tranzacții semnificative sau evenimente 
neraportate;

• să mențineți un sistem de verificare contabilă internă care să asigure 
o garanție rezonabilă conducerii și Consiliului de administrație că 
toate tranzacțiile sunt înregistrate în mod corespunzător;

• să mențineți evidențe și înregistrări care să reflecte tranzacțiile 
noastre în mod exact și corect;

• să mențineți un sistem de verificare internă care să asigure o 
garanție rezonabilă conducerii și Consiliului de administrație 
că informațiile importante referitoare la noi sunt comunicate 
conducerii, în special în perioadele în care se pregătesc rapoartele 
trimestriale și anuale; și

• să prezentați informațiile într-o manieră clară și ordonată și să evitați 
utilizarea inutilă a termenilor juridici și financiari; și

• să raportați toate tranzacțiile cu acțiuni Eldorado în conformitate 
cu Politica privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate

• să nu introduceți date false 
sau greșite în evidențele sau 
înregistrările noastre;

• să nu aprobați conturi în bancă 
sau active nedezvăluite sau 
neînregistrate;

• să nu comunicați informații care nu 
sunt publice (și anume informații 
care nu au fost dezvăluite în general, 
conform Politicii privind divulgarea 
corporativă și Politicii privind 
tranzacțiile bazate pe informații 
privilegiate);

• să nu constituiți rezerve sau active 
ascunse sau neînregistrate; și

• să nu tranzacționați niciodată acțiuni 
Eldorado fără acordul prealabil 
conform Politicii privind tranzacțiile 
bazate pe informații privilegiate.

Întotdeauna Niciodată
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Noi avem un mediu de lucru sigur, sănătos și bazat pe respect
Eldorado are peste patru mii de angajați și contractanți în mai multe 
țări. Cu toții contribuim pentru a ne asigura că locurile noastre de 
muncă reprezintă medii deschise, bazate pe respect și profesionale.

Eldorado a instituit o politică privind sănătatea și siguranța și o politică 
privind drepturile omului, iar toți angajații Eldorado trebuie:

• să mențină un mediu de lucru sigur și sănătos;

• să promoveze o atmosferă de lucru fără discriminare sau hărțuire pe 
considerente de rasă, culoare, religie, sex, vârstă, origine națională, 
dizabilitate, orientare sexuală sau alți factori care nu sunt corelați cu 
interesele noastre de afaceri; și

• să își desfășoare activitățile în deplină conformitate cu standardele 
internaționale privind practicile ecologice.

Dacă observați o situație care nu respectă aceste valori, trebuie 
să raportați comportamentul neadecvat directorului dvs. sau prin 
intermediul canalelor de raportare descrise în secțiunea Cum se 
raportează un incident suspectat de încălcare a codului.

Dar în ceea ce privește e-mailurile, internetul și 
rețelele de socializare?
Așteptările conform cărora veți contribui la un mediu de lucru sigur, 
profesional și bazat pe respect se aplică și în ceea ce privește 
utilizarea poștei electronice, internetului și rețelelor de socializare.

Aceasta înseamnă că:

• comunicarea pe care o aveți pe e-mail sau pe rețelele de socializare 
trebuie să fie respectuoasă și profesională; și

• nu trebuie să vizualizați, să descărcați, să partajați, să repostați, să 
promovați sau să creați materiale pe internet care nu sunt adecvate 
pentru un mediu de afaceri.

Directorii noștri conduc prin puterea exemplului
Se așteaptă de la directorii din cadrul companiei Eldorado să conducă 
prin puterea exemplului și să se comporte conform celor mai înalte 
standarde de integritate și etică.

Acest lucru creează un mediu de lucru în care angajații:

• se simt respectați și sunt tratați cu profesionalism,

• se simt în largul lor atunci când adresează întrebări privind 
conduita etică,

• sunt angajați, promovați, disciplinați sau concediați pe baza 
performanței de care dau dovadă și nu din cauza rasei, sexului, 
vârstei sau a altor factori care nu sunt corelați cu interesele noastre 
de afaceri și

• nu se tem de represalii dacă raportează o conduită 
necorespunzătoare.

 

Informații suplimentare
Vă rugăm să consultați Politica privind sănătatea și siguranța, 
precum și Politica privind drepturile omului pentru mai multe informații 
referitoare la modul în care creăm și menținem medii de lucru sigure 
și sănătoase.

Întrebări și răspunsuri
Î: Unul dintre colegii mei face adesea comentarii la adresa 
corpului meu și comentarii de natură sexuală care nu sunt 
adecvate. Trebuie să lucrez cu el pentru că face parte din 
echipa mea și nu doresc să tulbur dinamica grupului nostru. 
Dar, nici nu-mi place să mă simt incomod la lucru. Ce trebuie 
să fac? 

R: Comportamentul colegului dvs. este inacceptabil: Aveți 
dreptul la un loc de muncă fără discriminare și hărțuire. Trebuie 
să raportați comportamentul neadecvat respectiv managerului 
dvs. sau prin intermediul canalelor de raportare descrise 
în secțiunea Cum se raportează un incident suspectat de 
încălcare a codului.

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2017/0218_Policy_H-and-S_ENG.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2017/0218_Policy_HR_ENG.pdf
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Noi raportăm incidentele de încălcare a acestui cod
Aveți responsabilitatea de a raporta toate abaterile suspectate de 
la cod și de la alte politici aplicabile, inclusiv incidentele în care 
sunteți implicat, dacă este cazul. Prin raportarea unor comportamente 
neadecvate, contribuiți la cultura de etică și integritate a 
companiei Eldorado. 

Cum se adresează o întrebare despre cod
Întrebările despre cod pot fi adresate în mod anonim.

De asemenea, puteți discuta despre întrebarea sau preocuparea dvs. 
legată de acest cod sau de practicile de afaceri cu vicepreședintele 
executiv și consilier juridic general, directorul de conformitate globală, 
sau cu oricare alt membru al echipei juridice și de conformitate.

Cum se raportează un incident suspectat 
de încălcare a codului
Dacă suspectați o încălcare a codului sau a altor politici aplicabile, vă 
recomandăm să începeți prin a discuta despre ceea ce vă preocupă 
cu cineva din cadrul companiei Eldorado. Trebuie să faceți unul din 
următoarele lucruri:

• să discutați cu directorul sau superiorul dvs.,

• să luați legătura cu directorul pentru conformitate globală,  
Tania Chadouli, la Tania.Chadouli@gr.eldoradogold.com sau 
la +30 214 687 0019,

• să luați legătura cu directorul de audit intern global și verificare, 
Dawid Botha, la Dawid.Botha@eldoradogold.com, sau la 
+31 202 404 315,

• să luați legătura cu vicepreședintele executiv și consilier juridic 
general, Timothy Garvin, la Timothy.Garvin@eldoradogold.com sau 
604 601 6692, sau

• să luați legătura cu președintele comisiei de audit, John Webster, 
la John.Webster@eldoradogold.com sau

• să depuneți un raport la agenția noastră de raportare pentru avertizări 
privind integritatea, EthicsPoint, la www.eldorado.ethicspoint.com

Puteți raporta încălcări ale codului și ale altor politici aplicabile 
în condiții de anonimitate.

Ce se întâmplă după ce depuneți o sesizare
Toate întrebările sau rapoartele privind abaterile vor fi prelucrate 
imediat și vor fi tratate cu seriozitate. Toate rapoartele vor fi tratate cu 
confidențialitate în măsura permisă de lege și nu vom permite niciun 
fel de represalii împotriva dvs., dacă ați acționat cu bună credință 
atunci când ați raportat o abatere.

Personalul intern care se ocupă cu supervizarea și răspunsul la 
reclamații și rapoarte va investiga toate abaterile raportate și va 
stabili răspunsul adecvat, inclusiv acțiunile corective și măsurile 
de prevenție, când este necesar.

Consecințele unei încălcări a codului
Persoanele care încalcă orice lege sau încalcă reglementările 
guvernamentale sau acest cod ori alte politici aplicabile vor suporta 
măsuri disciplinare corespunzătoare, specifice cazului, care pot 
include destituirea imediată.

Întrebări și răspunsuri
Î: Cred că directorul meu financiar nu raportează în 
mod adecvat tranzacțiile, pentru a spori, în mod fals, 
veniturile companiei Eldorado. Cu cine să discut despre 
preocupările mele?

R: Trebuie să luați legătura cu superiorul ierarhic imediat 
al directorului dvs. financiar, cu directorul de conformitate 
globală, cu directorul de audit intern global și verificare, cu 
vicepreședintele executiv și consilier juridic general, cu 
președintele comisiei de audit sau cu EthicsPoint, agenția 
noastră de raportare pentru avertizări privind integritatea.
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Derogări
În condiții excepționale, se pot face derogări de la una sau mai multe 
așteptări stipulate în acest cod, urmând următorul proces:

• Pentru directori sau directori executivi, inclusiv directorii noștri 
financiari executivi, printr-o rezoluție a Consiliului de administrație.

• Pentru angajații care nu sunt directori sau funcționari executivi, de 
către președintele comisiei noastre de audit, după ce s-a consultat 
cu vicepreședintele executiv și consilier juridic general, și cu 
directorul nostru general executiv.

Nu va fi permisă nicio derogare privind drepturile sau căile de 
remediere ale unei persoane fizice conform oricăror legi legate de 
raportarea oricărei încălcări suspectate. 

Acest cod de etică și conduită în afaceri este o declarație de 
principii. Acesta nu creează un drept, un angajament sau o obligație 
contractuală în numele Eldorado sau care poate fi folosită împotriva 
Eldorado sau oricărei terțe părți.

Aprobat de Consiliul de administrație

29 iulie 2020

George Albino
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Vicepreședinte executiv și consilier juridic general
Timothy Garvin

11th Floor, 550 Burrard Street  
Vancouver, BC, Canada  V6C 2B5 

t: 1 604 601 6692

e: Timothy.Garvin@eldoradogold.com

Director, Conformitate globală
Tania Chadouli 

23A Vasilissis Sofias Ave 
Atena, 106 74, Grecia

t: +30 214 687 0019

e: Tania.Chadouli@gr.eldoradogold.com

Director, Audit intern global și verificare
Dawid Botha 

Barbara Strozzilaan 101 
1083 HN Amsterdam, Țările de Jos

t: +31 202 404 315

e: Dawid.Botha@eldoradogold.com

Agenția de raportare pentru avertizări 
privind integritatea
Eldorado EthicsPoint

w: www.eldorado.ethicspoint.com

Președintele comisiei de audit
John Webster

11th Floor, 550 Burrard Street  
Vancouver, BC, Canada  V6C 2B5 

t: 1 604 687 4018

e: John.Webster@eldoradogold.com

Contacte privind raportarea
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Certificat de conformitate

ELDORADO GOLD CORPORATION 
ȘI FILIALELE ȘI AFILIAȚII ACESTEIA 

(„Eldorado”)

CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN AFACERI

Am citit și am înțeles codul de etică și conduită în afaceri al Eldorado („Codul”) și celelalte politici aplicabile ale Eldorado la care se face trimitere 
în cod, și mă oblig să respect toate politicile aplicabile.

Toți angajații Eldorado pe care îi supervizez au fost informați și li s-au pus la dispoziție codul și celelalte politici aplicabile ale Eldorado și confirm 
că acești angajați au participat la sesiuni individuale sau de grup în care au fost instruiți cu privire la cod și la celelalte politici aplicabile.

Înțeleg că, dacă nu respect codul sau alte politici, sunt pasibil de măsurile disciplinare prevăzute de politicile Eldorado, inclusiv încetarea relației 
mele de muncă cu Eldorado sau cu oricare dintre filialele sale.

De asemenea, confirm că nu am încălcat codul sau alte politici, cu excepția situației în care am menționat această încălcare într-o declarație 
privind excepțiile semnată și atașată acestui Certificat de conformitate.

Data:            

Semnătura: 

Nume:   

Calitate/Funcție:   

  

Vă rugăm să bifați una din următoarele opțiuni:

■ ■  Este atașată o declarația privind excepțiile.

■ ■   Nu este atașată nicio declarație privind excepțiile.
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Eldorado Gold Corporation
11th Floor, 550 Burrard Street 

Vancouver, BC, Canada  V6C 2B5

t: +1 604 687 4018

f: +1 604 687 4026

Număr cu apel gratuit: +1 888 353 8166

eldoradogold.com

TSX: ELD 
NYSE: EGO

O abordare inovatoare.

www.eldoradogold.com

	Mesaj de la directorul general executiv George Burns
	Codul nostru de etică și conduită în afaceri
	Respectăm toate legile și regulamentele
	Acționăm cu corectitudine și integritate
	Noi declarăm toate conflictele de interese
	Noi protejăm informațiile confidențiale
	Noi ne protejăm activele corporative
	Noi prezentăm declarații corecte, prompte și pe înțelesul tuturor
	Noi avem un mediu de lucru sigur, sănătos și bazat pe respect
	Noi raportăm incidentele de încălcare a acestui cod
	Derogări
	Contacte privind raportarea
	Certificat de conformitate



