
ZONA
ÎNCONJURĂTOARE

ESENȚA

Grijă față de zona
înconjurătoare, comunicare 
proactivă, „bun vecin”

• Limitarea deranjului

• Scanarea zonei
 înconjurătoare

• Plan BLVC

MĂSURI

Codul de conduităCE

1. ParticipareCUM

Constructorul conștient este cartea de vizită a sectorului construcțiilor
și aplică codul de conduită pe șantierele sale, lucrând cu grijă față 
de zona înconjurătoare, cu atenție la siguranță și durabil.

Consultați fișele cu norme pentru a afla mai multe cerințe și orientări la fiecare punct. Fișele de lucru conțin completări și exemple.

DE CE

• Profilare

• Vizibilitate

• Accesibilitate

• Informare, transparență

SIGURANȚĂ
Situație sigură:
și pe șantier, și în zona
înconjurătoare

• BEIP

• Plan de sănătate și
 siguranță

• Siguranță socială

2. Înregistrarea
șantierului
• Bannere pe gardurile
 șantierului și materiale
 promoționale

• Certificat de proiect

• Plan privind calamitățile

• Punct de contact

• Comunicare

• Analiza riscurilor activității

PROFESIONIȘTI
Grijă față de lucrătorii de pe
șantier, aceștia contribuind la
imaginea sectorului
construcțiilor

• Reguli de conduită

• Ședință de siguranță

• Îmbrăcăminte

• Stagii de practică,
 beneficiu social

3. Aplicare
• Implementare

• Formare

• Atenționare reciprocă

• Diversitate lingvistică

• Implicare în planificare

MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR
Conștientizarea aspectelor de
mediu, reducerea la minimum
a impactului asupra mediului

• Economisirea energiei și
 a apei

• Monitorizare

• Separarea deșeurilor

• Caracter durabil și reutilizare

4. Testare
• Audit

• Vizitator misterios

• Verbeterdebouw.nl

• Bun exemplu

• Transmiterea măsurilor

• Ședință de siguranță

• Criteriu de selecție durabil

MANIERĂ
ÎNGRIJITĂ
Șantierul și zona din jurul
acestuia au un aspect ordonat
și îngrijit

• Facilități

• Depozitare ordonată

• Fără deșeuri lăsate la
 întâmplare

• Gardurile sunt drepte

La treabă!
Manualul privind codul de
conduită conține informații de
bază și metodologia de
evaluare. Simplu și practic,
puteți trece direct la treabă!

• Motivație pentru a lucra
 curat și ordonat

• Inspectarea șantierului și
 a zonei înconjurătoare

CONȘTIENTIZARE ȘI
COMUNICARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sub normă Conform
normelor

Suplimentar
față de norme

1 din 2 credite
BREEAM MAN2

• Participant în cadrul
 companiei

• Participant în cadrul
 proiectului

• Combinație de construcții


