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1. DECLARAŢIA DE ATAŞAMENT 

Membrii ARACO se obligă să respecte la nivel de societate, dar și prin angajați, normele de 
comportament profesional stabilite în prezentul ″COD DEONTOLOGIC″. 

2. ACCEPTAREA UNEI LUCRĂRI ŞI SEMNAREA UNUI CONTRACT 

Membrii ARACO pot accepta acele contracte şi acele lucrări care corespund competenţei, dotării 
tehnice şi pregătirii profesionale pe care le deţin, fiind capabili să îndeplinească obligaţiile asumate. 

3. CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIUNII PENTRU MEMBRII ARACO 

3.1.  Structura juridică trebuie legalizată, iar obiectul de activitate definit conform legii,  activitatea  
fiind desfășurată cu respectarea  legislaţiei în vigoare din România sau din ţara în care vor lucra. 

3.2. Necedarea unui alt antreprenor a propriilor obligaţii contractuale, putând subcontracta lucrări, 
în codiţiile legii, cu aprobarea beneficiarului, subantreprenorul îndeplinind condiţiile art.2. 

3.3. Neacceptarea intrării într-o relaţie contractuală cu un partener de afaceri dovedit că a încălcat 
prevederi legale, norme sau reglementări tehnice, precum şi norme sociale general acceptate. 

3.4. Nesolicitarea şi neprimirea  pentru lucrările executate a altei plați decât cea convenită 
contractual sau  solicitată suplimentar şi aprobată de către beneficiar. 

4. RESPONSABILITATE 

Membrii ARACO trebuie să ducă la îndeplinire toate obligaţiile contractuale cu seriozitate,  

competenţă,  corectitudine,  la termen şi de calitate , atât în interesul beneficiarului cât  şi faţă de 

ceilalţi participanţi la executarea lucrărilor,  răspunzând  de neglijenţele şi greşelile comise, pe care 

le vor corecta prompt şi pe cheltuiala lor. 

5. ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BENEFICIARI ALE MEMBRILOR ARACO 

5.1.  Neexercitarea de  concurenţă neloială prin oferte subevaluate şi evitarea reducerii  calităţii 
lucrărilor în favoarea unui preţ scăzut. 

5.2. Utilizarea de  tehnologii, patente şi inovaţii brevetate OSIM sau de proprietăţi intelectuale  ale 
unor persoane fizice sau juridice, cu  acordul deţinătorului de proprietate şi cu suportarea costurilor 
pentru utilizarea acestora, conform legii. 

5.3. Evitarea în relaţiile cu alţi antreprenori, furnizori sau terţi,  întreprinderii de  acţiuni care pot 
cauza prejudicii beneficiarului. 



 
 
5.4. Semnalarea, ori de câte ori este necesar, către beneficiar a oricărei abateri de la corectitudinea 
realizării investiţiei, săvârşită de oricare din persoanele fizice sau juridice care participă la realizarea 
investiţiilor, de care are cunoştiinţă. 

 

6. ÎNDATORIRI ALE MEMBRILOR ARACO FAŢĂ DE MEDIUL DE AFACERI 

6.1. Respectarea şi aplicarea  corecta a legilor, normelor  tehnice şi de calitate aflate în vigoare în 
exercitarea profesiunii, cele privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi protecţia mediului. 

6.2. Evitarea încheierii de contracte şi executarea de  lucrări pentru construcţii şi servicii 
profesionale care contravin legilor şi normelor tehnice şi de calitate. 

6.3. Respectarea legilor  şi a demnității profesionale în ceea ce priveşte angajaţii săi, colaboratorii şi 
alte persoane fizice şi juridice cu care dezvoltă relaţii de muncă, asigurând  condiţii de lucru 
adecvate personalului din subordine şi  acţionând  permanent pentru perfecţionarea calificării 
angajaţilor lor. 

6.4. Respectarea  protecţiei  mediului în zona lucrărilor şi înlăturarea deteriorărilor  provocate 
acestuia în timpul execuţiei lucrărilor. 

 6.5. Asigurarea   lucrărilor, a  resurselor umane și a celor tehnice precum și a riscurilor specifice  la 
societăţi de asigurare cu bonitate financiară recunoscută. 

 

7. ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ALŢI ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI, FURNIZORI ŞI CONSULTANŢI 

7.1. Comportare corectă faţă de persoanele fizice şi juridice care participă la realizarea investiţiei. 

7.2. Abţinerea  de la iniţiative sau demersuri care să urmărească atragerea de  personal  în serviciul 
său de la alţi antreprenori, fără o înţelegere prealabilă cu aceştia. 

7.3. Atitudine obiectivă și abținere de la aprecieri denigratoare  cand este solicitat să-şi exprime 
opinia faţă de prestaţiile unui alt antreprenor sau consultant. 

7.4. Codul Deontologic va fi prezentat  şi partenerilor de afaceri. 

7.5 ARACO va putea adopta un model minimal de Cod etic cadru la nivel de agent economic care va 
cuprinde prevederi legate de Onestitate și integritate, Concurență, Calificare, Standarde, Conflicte 
de interese, Siguranță, Mediu și Sustenabilitate, Angajați, Situația financiară, Informații publice, 
Respectarea legilor, Imaginea industriei de construcții, Proceduri interne.  

 



 
 
8. ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ASOCIAŢIA PROFESIONALA SI PATRONALĂ ARACO 

8.1. Acţionarea cu loialitate şi ataşament faţă de Asociaţie, respectând Statutul şi Codul 
Deontologic. 

8.2. Acţionarea cu corectitudine şi sprijin în relaţiile cu alţi membri ai Asociaţiei. 

8.3. Abţinerea de la orice acţiuni care ar putea fi dăunătoare intereselor altor membri ARACO. 

8.4. Este interzisă  obţinerea de  foloase materiale,  morale sau contracte, incompatibile cu 
demnitatea de membru ARACO, în următoarele condiţii: 

• practicarea de concurenţă neloială şi preţuri  de dumping; 
•  publicarea de  texte sau anunţuri cu reclamă exagerată sau falsă; 
• denigrarea  altor  antreprenori  (parteneri  sau  concurenţi, alţi colaboratori); 
• oferirea de  mită sau comisioane unor terţi în scopul de a obţine contracte sau  practicarea  

trafic de influenţă în defavoarea altor antreprenori; 

8.5. Acţionarea cu loialitate şi ataşament faţă de Asociaţie, sprijinirea permanenta a ARACO în toate 
acţiunile sale, respectând şi colaborând ferm la promovarea actiunilor sale si aplicarea hotărârilor 
adoptate. 

8.6. Actionarea în scopul  sprijiniri activității de cercetare-dezvoltare în sectorul construcţii, 
colaborarea cu Facultăţile de Construcţii şi Institutele de cercetare şi proiectare de profil în 
preluarea şi aplicarea soluţiilor şi tehnologiilor noi, omologate. 

8.7. Promovarea  şi menţinerea  colaborării cu şcolile şi Facultăţile de Construcţii pentru angajarea 
de ingineri, maiştri şi muncitori  sprijinind practica în producţie a elevilor şi studenţilor cu profil de 
construcţii, în condiţii convenite . 

8.8 Promovarea si consolidarea imaginii sectorului de constructii. 

9. SECRETUL PROFESIONAL 

Membrii ARACO vor respecta confidenţialitatea privind datele conţinute în contractele de lucrări, 
precum şi cele referitoare la execuţia acestora. 

10. SANCŢIUNI 

10.1. Abaterile de la Codul Deontologic vor fi comunicate în scris în atenția Comitetului Director al 
ARACO. 

10.2. Organismul abilitat în a lua hotărâri privind sancțiunile ce pot fi aplicate ca urmare a încălcării 
Codului Deontologic este Consiliul Central prin Consiliul de Onoare al ARACO. 



 
 
10.3. Consiliul de Onoare ARACO va adopta hotărâri privind sancţiunea aplicată prin votul minim a 
jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

10.4. Măsurile corective ce pot fi adoptate de Consiliul de Onoare ARACO constau în: 

- realizarea medierii între membrii ARACO sau între membrii ARACO şi beneficiar,  după caz 
- avertisment, transmis membrului ARACO în cauză şi  publicat în Buletinul ARACO, când faptele nu 
sunt la prima abatere. 
- Hotărârea Consiliului de Onoare va fi validată prin semnătura preşedintelui acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod deontologic aprobat prin Hotararea Conferintei Nationale a ARACO din 13.11.2013 


