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Zona 
înconjurătoare 

Un constructor conștient încearcă să limiteze pe cât posibil deranjul și 
în zonă și să lucreze cât mai discret. 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. 

Măsuri 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Se limitează deranjul cauzat de construcții în zona înconjurătoare. 
• Se limitează zgomotul deranjant produs de activitățile care nu 

sunt legate de construcții. 
• S-a efectuat o analiză a zonei. 
• Flora și fauna sunt protejate. 
• Pe șantier și în jurul acestuia se acordă atenție persoanelor 

vulnerabile. 
• Se respectă intimitatea zonei înconjurătoare. 
• Este clar care companie este responsabilă și care este punctul de 

contact. 

 • Se iau măsuri suplimentare pentru a limita deranjul provocat de 
construcții în zona înconjurătoare. 

• Se monitorizează și se măsoară efectele deranjului cauzat de 
construcții. 

• Se aprofundează analiza zonei, vizând probleme specifice și oferind 
soluții adaptate. 

• Locurile de parcare pentru lucrătorii și vizitatorii șantierului nu 
constituie un obstacol pentru locuitorii din vecinătatea imediată. 

• Șantierul de construcții utilizează servicii locale. 

Conștientizare și comunicare 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Șantierul de construcții și muncitorii de pe șantier se evidențiază 
ca fiind constructori conștienți. 

• Oamenii din zonă sunt informați înaintea și în timpul lucrărilor cu 
privire la proiect: ora, durata, locul și tipul de perturbare. 

• Este ușor să se ia legătura cu șantierul. 
• Bannerul Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers este afișat în mod 

vizibil, astfel încât să se poată face cu ușurință raportări. 
• Rapoartele sunt tratate cu atenție. 
• Rapoartele sunt aduse la cunoștințe lucrătorilor de pe șantier. 

 • Informațiile despre proiect sunt disponibile pentru locuitorii din 
zonă și pentru trecători. 

• Compania de construcții sau șantierul este disponibil(ă) non-stop 
pentru raportarea cazurilor de urgență. 

• Există proceduri transparente pentru ca oamenii din zonă să știe ce 
reclamații și complimente primește șantierul. 

• Locuitorii din zonă sunt informați cu privire la măsurile de limitare 
a deranjamentelor cauzate de construcții. 

• Responsabilii șantierului comunică suplimentar cu vecinii despre 
evoluția lucrărilor (de construcție) și despre eventualele incidente. 
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Siguranță 

Un constructor conștient contribuie la garantarea siguranței pe șantier 
și se concentrează asupra zonei din jurul șantierului. Dintr-o analiză a 
părților interesate reiese clar 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. 

Măsuri 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Garantarea siguranței pentru zona înconjurătoare este abordată în mod 
planificat. 

• Se iau măsuri de siguranță adecvate pe șantier și în jurul acestuia. 
• Pe șantierul de construcții există un sistem de control al accesului care 

funcționează corespunzător. 
• Lucrările de construcție și traficul de pe șantier reprezintă un risc 

acceptabil, descris, de exemplu, într-un plan BLVC (accesibilitate, facilități, 
siguranță și comunicare) sau într-un plan de siguranță a lucrărilor de 
construcții. 

• Pe șantierul de construcții sunt disponibile pentru vizitatori EIP-urile 
prescrise și aprobate, iar vizitatorii sunt însoțiți. 

• Este disponibil un DEA pe șantier sau într-o locație alternativă. 
• Organizarea șantierului menține un sentiment de siguranță în zona 

înconjurătoare. 

 • Zona este inspectată periodic, în consultare cu părțile interesate. 

Conștientizare și comunicare 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Este clar cum este îndeplinit rolul de regie. 
• Este clar unde trebuie să se prezinte vizitatorii, iar aceștia pot ajunge în 

siguranță la locația respectivă. 
• Lucrătorii, vizitatorii, subcontractanții, furnizorii și contractanții auxiliari 

primesc în prealabil o descriere a traseului, instrucțiuni de parcare și 
instrucțiuni generale de siguranță. 

• Nu s-au constatat situații riscante pe șantier sau în jurul acestuia. 
• Pe șantier există un plan de urgență sau un plan în caz de calamități. 
• Personalul învață din greșeli și îmbunătățește continuu siguranța pe șantier 

și în jurul acestuia. 
• Pentru lucrările riscante se întocmesc analize ale riscurilor activității (TRA), 

înainte de efectuarea lucrărilor respective. 

 • Șantierul influențează comportamentul (rutier) dorit prin alte 
măsuri decât semnalizarea standard. 

• Lucrătorii de pe șantier contribuie în mod proactiv la garantarea 
siguranței zonei. 

• Erorile, incidentele și experiențele sunt raportate și împărtășite cu 
cei din zonă, clientul și cu organizațiile relevante din sector. 
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Profesioniști 

Un constructor conștient acordă atenție dezvoltării, siguranței, 
sănătății și stării de bine a 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. 

Măsuri 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• S-au elaborat reguli de conduită pentru șantier. 
• Pe șantier, lucrătorilor li se atrage atenția imediat dacă nu respectă 

acordurile sau dacă se constată acțiuni riscante și/sau 
comportamente nedorite. 

• Lucrătorii de pe șantier sunt îmbrăcați corespunzător. 

 • Compania de construcții are o politică activă de încurajare și 
încadrare a stagiarilor/ucenicilor. 

• Din punctul de vedere al responsabilității sociale a întreprinderilor, 
șantierul oferă posibilitatea de a încadra în muncă un lucrător în 
cadrul reglementărilor sociale. 

Conștientizare și comunicare 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Siguranța, sănătatea și starea de bine a lucrătorilor de pe șantier 
sunt abordate în instructajul introductiv, în instrucțiunile (de lucru) 
și în cadrul unei ședințe de siguranță. 

• Lucrătorii de pe șantier sunt conștienți de riscuri și de măsurile de 
securitate și sănătate. 

• Compania de construcții acordă o atenție vizibilă siguranței, 
sănătății, stării de bine și angajabilității durabile a lucrătorilor. 

• Lucrătorii de pe șantier sunt conștienți de participarea la programul 
„Constructori conștienți” și se obligă să respecte codul de conduită. 

• Lucrătorii de pe șantier își atrag reciproc atenția cu privire la 
comportament și la riscurile inacceptabile. 

 • Compania de construcții și șantier contribuie la încurajarea tinerilor 
de a urma studii tehnice. 

• Instrucțiunile și informațiile sunt disponibile – dacă este cazul – în 
mai multe limbi pentru lucrătorii de pe șantier. 

• Șantierul ține cont de grupurile-țintă specifice și de eventualele 
diferențe culturale 
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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 lucrările de construcții să se 
desfășoare într-un mod mai puțin dăunător pentru mediu, inclusiv în 
ceea ce privește zona înconjurătoare. 

Măsuri 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Pe șantier au fost aplicate măsuri de economisire a energiei și a 
apei. 

• Se monitorizează măsurile de reducere a consumului de energie și 
de apă. 

• Șantierul de construcții gestionează deșeurile într-un mod conștient 
și responsabil. 

• Deșeurile sunt colectate și predate separat, pe categorii. 
• Șantierul este pregătit să facă față scurgerilor de ulei și de 

combustibil. 

 • Șantierul utilizează energie electrică produsă în mod durabil. 
• Șantierul are un obiectiv privind procentajul de separare a 

deșeurilor. 
• În cadrul proiectului se folosesc echipamente durabile și/sau cu 

emisii zero. 
• Materialele (sau resturile de materiale) se reutilizează. 

Conștientizare și comunicare 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Pe șantier sau la compania de construcții se organizează, cel 
puțin o dată pe an, o ședință de siguranță (toolbox) pentru a 
discuta despre lucrul în conformitate cu orientările de mediu. 

• Pe șantier se comunică indicațiile (companiei) privind 
durabilitatea (mediu, deșeuri, energie și economisirea apei). 

 • Măsurile de mediu sunt comunicate părților interesate și sunt 
vizibile. 

• Rezultatele monitorizării și ale măsurătorilor sunt comunicate 
părților interesate. 

• Caracterul durabil este un criteriu de selecție pentru furnizori și 
subcontractori. 
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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. 

Măsuri 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Amenajările pentru lucrătorii de pe șantier și pentru vizitatori sunt 
curate și bine întreținute. 

• Materialele și echipamentele sunt depozitate în mod îngrijit și 
ordonat și, dacă este necesar, sunt acoperite și fixate. 

• Se previn sau se remediază deteriorările și poluarea drumurilor 
și/sau a proprietăților terților. 

• Gardurile sunt drepte, iar picioarele de sprijin nu prezintă pericol 
de cădere sau de împiedicare. 

• Pe șantier sau în jurul acestuia nu există deșeuri de construcție și 
de demolare, gunoaie sau buruieni considerabile. 

 • Dotările sunt adaptate la diferitele grupuri-țintă. 
• Există coșuri de gunoi adecvate în diferite locuri de pe șantier. 
• Este disponibilă o alternativă la gardurile de construcție, care 

sporește curățenia și uniformitatea. 
• Graffitiurile nedorite vor fi îndepărtate imediat. 

Conștientizare și comunicare 

Conform normelor 
 

Suplimentar față de norme 

• Compania de construcții încurajează și ajută lucrătorii de pe 
șantier să păstreze șantierul și dotările curate și ordonate. 

• Se inspectează periodic șantierul și zona imediat înconjurătoare. 

 • Lucrătorii de pe șantier își asumă responsabilitatea pentru aspectul 
ordonat al șantierului și al amenajărilor. 

• Locuitorii din vecinătate vor fi implicați în finisarea/amenajarea 
terenului de construcții. 
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