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ANEXĂ LA STATUT 
 
 
 

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI 
DE INGINER DE DRUMURI ŞI PODURI 

ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ÎN DOMENIU 
 
 
 

A. CODUL DEONTOLOGIC 
 
1. Realizarea drumurilor şi podurilor este o activitate pusă în serviciul dezvoltării umane cu implicaţii socio-economice 
şi culturale deosebite asupra mediului natural şi construit. 
Prezentul Cod deontologic se aplică în baza prevederilor articolelor 3, 4, 5, 6, 10, 11 şi 12 din Statutul Asociaţiei 
Profesionale de Drumuri şi Poduri din România (A.P.D.P) privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, conform 
prevederilor O.G. 26/2000, completată şi modificată de O.G. 37/2003 şi de Legea nr. 246/2005, şi stabileşte – printr-un 
ansamblu de principii şi reguli – atitudinea care trebuie să guverneze activitatea membrilor A.P.D.P. 
 
2. Respectarea întocmai a prevederilor prezentului Cod constituie obligaţie profesională şi morală pentru inginerii de 
drumuri şi poduri membri ai A.P.D.P. Încălcarea acestor prevederi de către membrii A.P.D.P. se sancţionează conform 
art.12 din statutul Asociaţiei şi art.16 din Codul deontologic. 
Obligaţiile deontologice se aplică întocmai atât inginerilor de drumuri şi poduri absolvenţi de studii superioare de lungă 
durată cât şi inginerilor de drumuri şi poduri absolvenţi de studii superioare de scurtă durată care sunt membri ai 
Asociaţiei, denumiţi în continuare ingineri. Aceleaşi obligaţii revin şi membrilor colectivi. 
 
3. Adoptarea, aplicarea şi respectarea Codului deontologic al inginerului se face prin Consiliul de Onoare, alcătuit dintr-
un preşedinte şi 4 membri aleşi în cadrul Consiliului Naţional. 
 
4. Membrii Asociaţiei sunt datori să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele profesionale, să caute consecvent să 
ridice standardele tehnice şi ştiinţifice, sociale şi economice, să fie receptivi la nou şi la introducerea lui în proiecte şi 
tehnologii, în cercetare, management, învăţământ, execuţie şi administraţie. 
 
5. Onestitatea, obiectivitatea şi bunele intenţii ale inginerului trebuie să fie deasupra oricărei suspiciuni; el are 
îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate şi profesionalism obligaţiile contractuale în unităţile de stat sau 
private. El trebuie să promoveze cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi specialişti, atitudini ce conduc la buna elaborare 
a lucrării. 
 
6. Inginerul are obligaţia de a pune la dispoziţia clientului întreaga sa capacitate profesională, să acorde asistenţă 
tehnică şi să ofere detaliile necesare pe tot parcursul execuţiei, pentru realizarea întocmai a proiectului. El are dreptul 
şi obligaţia de a participa la recepţia finală a lucrării, de a aduce la cunoştinţa clientului eventualele modificări sau 
completări de soluţii sau tehnologii în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic şi economic. 
 
7. Inginerul are obligaţia de a arhiva toate desenele, calculele, descrierile şi actele ce au dus la realizarea construcţiei 
de drum sau de pod, conform dispoziţiilor legale. „Cartea Construcţiei” trebuie completată periodic. Semnăturile de 
complezenţă şi lipsa confidenţialităţii în realizarea lucrărilor sunt interzise şi se pedepsesc conform art.12 din statutul 
A.P.D.P. şi de prezentul Cod deontologic (vezi art.16 şi următoarele din partea B. Răspunderea disciplinară). 
 
8. Atunci când un inginer este în situaţia de a practica activităţi de natură diferită celor de drumuri sau poduri, acestea 
trebuie să fie distincte, de notorietate publică şi conexe cu cele ale profesiei de bază. Inginerul are obligaţia de a refuza 
lucrări incompatibile cu meseria sa de inginer de drumuri şi poduri. Inginerul are dreptul să-şi menţioneze explicit 
numele şi calitatea pentru lucrările pe care le-a realizat singur sau în colectiv, de a face publică prestaţia sa prin 
înscrieri de specialitate pentru ceea ce constituie proprietatea sa intelectuală şi prin care îşi face publicitate 
profesională într-o manieră demnă şi discretă, dar îi este interzisă membrului individual implicarea în acţiuni de 
publicitate comercială. 
 
9. Pentru aceeaşi lucrare elaborată de el, inginerul nu poate executa acţiuni de verificator sau de expertizare şi trebuie 
să se pronunţe cu maximă obiectivitate asupra documentelor ce îi sunt supuse spre analiză, indiferent de interese sau 
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divergenţe personale faţă de documentele celor în cauză, fiindu-i interzisă acceptarea de avantaje nemeritate de orice 
natură în scopul de a se lăsa influenţat în decizia sa, precum şi oferirea de astfel de avantaje pentru a influenţa 
deciziile altora. 
 
10. Inginerul nu va folosi relaţiile sale personale sau de rudenie pentru a influenţa deciziile privind interesele personale 
şi are obligaţia ca în activitatea sa profesională să respecte legile în vigoare. 
 
11. Inginerul va acorda maximă atenţie impactului social şi celui asupra mediului pe care lucrările proiectate sau de 
execuţie le pot avea, luând măsuri corespunzătoare pentru eliminarea sau minimizarea efectelor negative. Se vor lua 
măsuri nu numai pentru conservarea moştenirilor cultural-istorice în comunităţile în care se proiectează şi se execută 
lucrările de drumuri şi poduri, ci şi pentru valorificarea şi îmbunătăţirea acestora. Totodată se va implica în limitele 
specializării şi competenţei sale profesionale în activităţi civice conexe profesiei, urmărind cu perseverenţă şi 
conştientizarea societăţii asupra importanţei lucrărilor de drumuri şi poduri. 
 
12. În exercitarea profesiei sale, inginerul va sprijini organele competente în domeniul impunerii respectării legii, dar în 
acelaşi timp, va respecta drepturile profesionale ale altor persoane.  
 
13. Orice prestaţie a inginerului, indiferent de modul de exercitare a profesiei, se realizează numai pe baza unui 
contract încheiat cu clientul, în care vor fi precizate în mod clar clauzele recomandate de statutul A.P.D.P. cu referire la 
drepturile de autor, responsabilităţi şi răspunderi, exercitarea profesiei şi limitele de competenţă, precum şi la 
prevederile prezentului Cod. 
Inginerul va face cunoscută clientului în scris obligaţia de a obţine şi respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile 
necesare realizării lucrărilor prevăzute de lege şi de a le respecta şi va activa în acest sens în interesul clientului. 
 
B. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 
 
14. Membri A.P.D.P. răspund disciplinar în cazul nerespectării actelor normative privitoare la exercitarea profesiei, a 
Codului deontologic, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu prestigiul profesiei lor şi cel al Asociaţiei. 
Pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor A.P.D.P. se constituie comisii teritoriale de disciplină 
subordonate direct Consiliului de Onoare, singurul care emite hotărârile de sancţionare disciplinară pe baza 
propunerilor comisiilor teritoriale de disciplină. 
 
15. Consiliul de Onoare are calitatea de organ unic de jurisdicţie profesională. 
 
16. Sancţiunile disciplinare sunt următoarele : 
a) avertisment ; 
b) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a calităţii de membru A.P.D.P., a dreptului de a semna lucrări de proiectare, 
cercetare şi execuţie, precum şi a celui de a efectua verificări şi expertize, iar pentru membrii colectivi interdicţia de a 
contracta lucrări de specialitate ; 
c) suspendarea definitivă a drepturilor de mai sus. 
Stabilirea sancţiunilor în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite se face de către Consiliul de Onoare (vezi art. 3, 14 şi 
15). 
Sancţiunile disciplinare se consemnează în cadrul A.P.D.P. 
Atunci când sancţiunile au expirat, cei în cauză reintră în drepturile avute anterior. 
 
17. Sancţiunile prevăzute în articolul precedent litera a) se aplică de către Consiliul filialei la propunerea Comisiei 
teritoriale de disciplină, cu avizul Consiliului de Onoare. 
Sancţiunile prevăzute la articolul precedent literele b) şi c) se aplică de către Consiliul de Onoare al A.P.D.P., la 
propunerile comisiilor teritoriale de disciplină. Consiliul de Onoare nu poate aplica sancţiuni decât pe baza raportului 
unei comisii teritoriale de disciplină, formată din 5 membri acceptaţi de cel cercetat în cauză. Cel în cauză nu poate 
contesta componenţa comisiei teritoriale de disciplină decât o singură dată, caz în care Consiliul de Onoare va stabili 
noua componenţă a comisiei disciplinare. 
 
18. Comisiile teritoriale de disciplină se pot autosesiza, pot fi sesizate de Colegiul filialei sau de o terţă persoană. Ele 
sunt obligate să pună cauza pe rol în maximum 15 zile de la data sesizării. 
Cel împotriva căruia s-a făcut sesizarea are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei documentele cerute şi de a 
răspunde întrebărilor formulate de aceasta. 
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Constatările Comisiei teritoriale de disciplină se vor consemna în scris şi se vor înainta Consiliului de Onoare, 
Consiliului Naţional şi Consiliului filialei, împreună cu propunerile de sancţionare formulate conform art. 14-17. 
 
19. Înainte de a formula o propunere, respectiv o hotărâre de sancţionare, Comisiile teritoriale şi Consiliul de Onoare 
vor consulta un jurist, însă numai în ceea ce priveşte aspectele de drept ale cauzei. 
 
20. Împotriva hotărârilor de sancţionare, cel interesat poate formula contestaţie la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. 
 
21. Comisiile de disciplină ale A.P.D.P. sunt foruri interne consultative, aflate în subordinea Consiliului de Onoare, cu 
atribuţii de cercetare a abaterilor săvârşite de membrii asociaţiei şi de înaintare a unor propuneri de sancţionare a 
acestora, fiind organizate la nivel teritorial, pentru fiecare filială. 
Comisia teritorială de disciplină este formată din minim 3 ingineri, dintre care 2 cu cel puţin 5 ani vechime în profesie, şi 
2 membri supleanţi, din care cel puţin 1 inginer absolvent de studii superioare de lungă durată, având minimum 5 ani 
vechime în profesie. 
În situaţia în care filiala teritorială este rezultatul comasării membrilor din mai multe judeţe, Comisia teritorială de 
disciplină va cuprinde cel puţin câte un reprezentant al fiecărui judeţ şi 2-3 membrii în plus la filialele mari (Banat, 
Transilvania, Oltenia, Bucureşti). 
Comisiile de disciplină aleg un preşedinte din rândul membrilor lor. Hotărârile Comisiilor de disciplină se iau cu 
majoritate simplă de voturi. 
În cazul în care unul dintre membrii titulari ai Comisiei de disciplină se abţine sau este recuzat de cel în cauză, acesta 
este înlocuit de unul dintre membrii supleanţi.  
Procedura cercetării abaterilor şi cea de sancţionare a celor care le-au comis se completează cu prevederile Codului 
de procedură civilă. 
 
22. După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului sau a calităţii de membru A.P.D.P., cel 
sancţionat în cauză poate cere reexaminarea deciziei. Soluţionarea acestei solicitări se face de către Consiliul de 
Onoare. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an. 
 
23. În cazul declanşării unei acţiuni judecătoreşti, în legătură cu exercitarea profesiei, împotriva unui membru al 
A.P.D.P., Consiliul de Onoare are obligaţia să desemneze dintre membrii săi o comisie de cercetare, formată din cel 
puţin 3 persoane, care să elaboreze un material ce va putea să fie înaintat instanţei de judecată cu scopul de a sprijini 
apărarea inginerului acuzat. 


