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Codul de conduită al 
constructorilor conștienți 

 
Constructorul conștient este cartea de vizită a sectorului construcțiilor și aplică codul 
de conduită în proiectele sale, lucrând într-un mod conștient, sigur, mai puțin dăunător 
pentru mediu și mai grijuliu. 

Zona înconjurătoare 

Un constructor conștient încearcă să limiteze cât mai mult posibil deranjul și percepția 
deranjului în zona înconjurătoare. Lucrătorii de pe șantierul de construcții sunt conștienți 
de impactul acțiunilor lor asupra oamenilor, a florei și a faunei din zonă. Aceștia 
comunică în mod proactiv înaintea și în timpul lucrărilor de construcție și tratează cu 
atenție întrebările, plângerile și sfaturile primite din partea comunității locale. 

Siguranță 

Un constructor conștient contribuie la garantarea siguranței pe șantier și se 
concentrează asupra zonei din jurul șantierului. O analiză a părților interesate dezvăluie 
care sunt părțile implicate. Angajații de pe șantier sunt conștienți de propria lor 
siguranță, de siguranța celorlalți pe șantier și de riscurile la adresa siguranței din 
imediata apropiere, iar comportamentul lor reflectă această conștientizare. 

Profesioniști 
Un constructor conștient acordă atenție dezvoltării, siguranței, sănătății și bunăstării 
lucrătorilor de pe șantier și ține cont de diferitele grupuri-țintă în toate comunicările, 
atât pe șantier, cât și în zona înconjurătoare. Muncitorii de pe șantier contribuie la 
imaginea sectorului construcțiilor. Aceștia reprezintă cartea de vizită a șantierului și a 
sectorului construcțiilor și sunt un model pentru viitoarele fluxuri de lucrători calificați. 

Mediul înconjurător 

Un constructor conștient lucrează într-un mod care respectă mediul înconjurător. 
Compania de construcții are o politică de minimizare a impactului asupra mediului. 
Compania de construcții ia măsuri și organizează șantierul astfel încât să desfășoare 
lucrările de construcție într-un mod mai puțin dăunător pentru mediu, inclusiv în ceea 
ce privește zona înconjurătoare. 

Manieră îngrijită 

Un constructor conștient lucrează ordonat. Privit din afară, șantierul face impresia unui 
spațiu bine întreținut. Pe șantier și în jurul acestuia este ordine și nu există deșeuri lăsate 
la întâmplare. Drept urmare, șantierul, drumurile de acces și împrejmuirile au un aspect 
îngrijit. Materialele și echipamentele sunt ordonate, curate și menținute în stare bună. 
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