ARACO

Cod Deontologic

3.4. Membrii ARACO nu vor solicita şi nu pot primi pentru lucrările
executate altă plată decât ceea ce este convenit contractual sau a fost
solicitat suplimentar şi aprobat de către beneficiar.

- Proiect -

1/.DECLARAŢIA DE ATAŞAMENT
Membrii Asociaţiei, se obligă să respecte ei înşişi şi angajaţii lor, 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 şi sunt capabili să îndeplinească obligaţiile care decurg din
acceptarea acestor contracte şi lucrări.
3./ CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIUNII
3.1. Membrii ARACO trebuie sa aibă legalizată structura juridică şi
obiectul de activitate conform legii.
Membrii ARACO îşi vor desfăşura activitatea respectând legislaţia în
vigoare din România sau din ţara în care vor lucra.
3.2. Membrii ARACO nu vor ceda unui alt antreprenor propriile obligaţii
contractuale. Antreprenorul poate subcontracta lucrări, în codiţiile legii,
cu aprobarea beneficiarului, subantreprenorul îndeplinind condiţiile
art.2.
3.3. Membrii ARACO nu vor accepta intrarea într-o relaţie contractuală
cu un partener de afaceri dovedit că a încălcat prevederi legale, norme
sau reglementări tehnice, precum şi norme social unanim acceptate.

4/. RESPONSABILITATEA
Membrii ARACO trebuie să ducă la îndeplinire toate obligaţiile
contractuale cu seriozitate, cu competenţă, corectitudine, la termen şi
de calitate, în interesul beneficiarului, precum şi faţă de ceilalţi
participanţi la executarea lucrărilor. Răspund de neglijenţele şi greşelile
comise, pe care le vor corecta prompt şi pe cheltuiala lor.
5/. ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BENEFICIARI
5.1. Membrii ARACO nu vor exercita concurenţă neloială prin oferte
subevaluate şi nici reducerea calităţii lucrărilor în favoarea unui preţ
scăzut.
5.2. Membrii ARACO nu vor folosi tehnologii, patente şi inovaţii
brevetate OSIM sau proprietăţile intelectuale ale unor persoane fizice
sau juridice, fără acordul deţinătorului de proprietate şi cu suportarea
costurilor pentru utilizarea acestora conform legii.
5.3. Membrii ARACO vor evita în relaţiile cu alţi antreprenori, furnizori
sau terţi, să întreprindă acţiuni care pot cauza prejudicii beneficiarului.
5.4. Membrii ARACO trebuie să semnaleze de câte ori este necesar
beneficiarului orice abatere 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 ASOCIAȚIEI FAŢĂ DE MEDIUL DE
AFACERI

serviciul său de la alţi antreprenori, fără o înţelegere prealabilă cu
aceştia.

6.1. Membrii ARACO trebuie să respecte şi să aplice corect legile,
normele tehnice şi de calitate aflate în vigoare în exercitarea profesiunii,
cele privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi protecţia
mediului.

7.3. Când un membru ARACO este solicitat să-şi exprime opinia faţă de
prestaţiile unui alt antreprenor sau consultant, trebuie să dea dovadă de
obiectivitate şi se va abţine de la orice comentariu denigrator.

6.2. Membrii ARACO nu pot încheia contracte şi executa lucrări pentru
construcţii şi servicii profesionale care contravin legilor şi normelor
tehnice şi de calitate.
6.3. Membrii ARACO trebuie să respecte legile şi demnitatea
profesională în ceea ce priveşte angajaţii săi, colaboratorii şi alte
persoane fizice şi juridice cu care întreţin relaţii de muncă.

7.4. Membrii ARACO vor face cunoscut Codul Deontologic şi partenerilor
de afaceri.
8/.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ASOCIAŢIA PATRONALĂ ARACO
8.1. Membrii ARACO trebuie să acţioneze cu loialitate şi ataşament faţă
de Asociaţie, respectând Statutul şi Codul Deontologic.
8.2. Membrii ARACO vor acţiona cu corectitudine şi sprijin în relaţiile cu
alţi membri ai Asociaţiei.

Membrii ARACO vor asigura condiţii de lucru adecvate personalului din
subordine şi vor acţiona permanent pentru perfecţionarea calificării
angajaţilor lor.

8.3. Membrii ARACO se vor abţine de la orice acţiuni care ar putea fi
dăunătoare intereselor altor membri ARACO.

6.4. Membrii ARACO trebuie să respecte protecţia mediului în zona
lucrărilor şi să înlature deteriorările provocate acestuia în timpul
execuţiei lucrărilor.

8.4. Membrilor ARACO le este interzis să obţină foloase materiale,
morale sau contracte, incompatibile cu demnitatea de membru ARACO,
în următoarele condiţii:

6.5. Membrii ARACO vor asigura la societăţi de asigurare cu bonitate
financiară, utilajele, echipamentele, lucrările dar mai ales forţa de
muncă utilizată.

•
•
•

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

•

7.1. Membrii ARACO vor avea o comportare corectă faţă de persoanele
fizice şi juridice care participă la realizarea investiţiei.
7.2. Membrii ARACO se vor abţine de la iniţiative sau demersuri care să
urmărească atragerea de personal ingineresc sau muncitoresc în

să practice concurenţa neloială şi preţuri de dumping;
să publice texte sau anunţuri cu reclamă exagerată sau falsă;
să denigreze alţi antreprenori (parteneri sau concurenţi, alţi
colaboratori);
să ofere mită sau comisioane unor terţi în scopul de a obţine
contracte sau să practice trafic de influenţă în defavoarea altor
antreprenori;

8.5. Membrii ARACO vor acţiona cu loialitate şi ataşament faţă de
Asociaţie şi vor sprijini permanent ARACO în toate acţiunile sale,
respectând şi colaborând ferm la aplicarea hotărârilor adoptate de
organele de conducere ARACO prevăzute în Statut.

8.6. Membrii ARACO vor acţiona în scopul sprijiniri activității de
cercetare-dezvoltare în sectorul construcţii, vor colabora cu Facultăţile
de Construcţii şi Institutele de cercetare şi proiectare de profil în
preluarea şi aplicarea soluţiilor şi tehnologiilor noi, omologate.
8.7. Membrii ARACO vor promova şi menţine colaborări cu şcolile şi
Facultăţile de Construcţii pentru angajarea de ingineri, maiştri şi
muncitori şi vor sprijini practica în producţie a elevilor şi studenţilor cu
profil de construcţii, în condiţiile convenite prin convenţiile şi
contractele încheiate cu acestea.
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 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, desemnat de acesta.
10.3. Consiliul de Onoare ARACO va adopta hotarâri privind sancţiunea
aplicată, prin votul minim a jumătate plus unu din numărul membrilor
săi.
10.4. Măsurile de rezolvare ce pot fi adoptate de Consiliul de Onoare
ARACO constau în:
- realizarea medierii între membrii ARACO sau intre 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.

